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แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการก าหนด
รายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและ 
เป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่น าโครงการพัฒนาในปีแรกไปเป็นกรอบ 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 
2562 จะเป็นโครงการที่พัฒนาต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาในปีแรก นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปี  ฯ ฉบับนี้  
เป็นแผนที่ท าให้การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้แถลงไว้มีทิศทางในการพัฒนาและบรรลุตามเป้าหมาย 
สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย 
ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน 
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน มา ณ โอกาสนี้  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทอ านาจหน้าที่กว้างขวางมากขึ้นโดยมิเพียงที่จะท าหน้าที่ 
ให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังขยายบทบาทหน้าที่ออกไป รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นด้วย โดยเฉพาะองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 

นอกจากนี้ภายใต้พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้องค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจ  ให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรูปแบบการบริหารงานบุคคล ที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น 

ดังนั้นเพ่ือให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดท า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548” ขึ้น โดยได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะต้องจัดท าแผนพัฒนาของท้องถิ่น 2 ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ เป็นแผนพัฒนาระยะยาว 

2. แผนพัฒนำสำมปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา 
สามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปีเป็นแผนระยะสั้น  
 
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

  แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน 
(Rolling plan) ที่จะต้องมีการทบทวนทุกปี แผนพัฒนาสามปีเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่ 
การปฏิบัติ โดยค านึงถึงสถานะทางการคลังและความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในแผนพัฒนาสามปี  
และมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  
และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามา
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อ
การบรรลุพันธกิจเป้าประสงค์ตามพันธกิจ และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

 นอกจากนี้แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีกล่าวคือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้ใช้แผนพัฒนาสามปีนี้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ 
เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม  
ของประชาชน 
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 โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะ  
ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปีจึงมีสภาพความพร้อม 2 ประการ คือ 

 1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการโดยมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ
โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

 2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามปี มีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ
และรายละเอียดสามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ต่อไป 

 
 
 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกับแผนพัฒนำสำมปี 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
  

  
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3  
- กิจกรรมที่ 4 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 

- กิจกรรมที่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3  

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 

พันธกิจ พันธกิจ พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

โครงการ โครงการ โครงการ 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

แนวทางการพัฒนา 

โครงการ 

- กิจกรรมทื่ 1 
- กิจกรรมที่ 2 
- กิจกรรมที่ 3  
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

 1. เพ่ือปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และจัดท าโครงการพัฒนาเพื่อ
ขยายฐานการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในปีพ.ศ. 2560 - 2562 ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  (พ.ศ. 2560 - 
2562) มีการประสานและบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยที่แผนพัฒนา
สามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความสอดคล้องและเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดรวมถึงสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในจังหวัดเชียงราย 

 3. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสามปี
และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 4. เพ่ือเป็นการเตรียมโครงการต่างๆให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 
1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562)      
ได้ด าเนินการจัดท าตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2 / ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดเวทีประชาคมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการประสานแผนฯระดับจังหวัดและประชาคมท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินในภาพรวม  
ของ อปท. ในเขตจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายแจ้งกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พร้อมแจ้งกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปให้
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ หรือแจ้งไปให้ อปท.ทุกแห่ง เพ่ือใช้หรือปรับเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.เอง ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการประสานหรือการบูรณาการแผนพัฒนาร่วมกัน 

3. น าผลจาก (1) และ (2) มาก าหนดประเด็นการพัฒนาโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทางการพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2557 - 2560) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พร้อมน า
ปัญหา/ความต้องการที่ประชาคม มอบให้ส่วนราชการในสังกัดไปด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ 

4. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวบรวม
ประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหา/ความต้องการของประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ
ต่าง ๆ รวมถึงโครงการที่ได้จากเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัดมาจัดล าดับความส าคัญในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) แล้วน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายพิจารณา 

5. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ือน าเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอนุมัติ 

6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้เป็นแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2560 - 2562) ต่อไป 
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1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

  1. ท าให้ปัญหา/ความต้องการของประชาชนในแต่ละปี ได้รับการแก้ไข/พัฒนา ส่งผลให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
  2. ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม มีแผนงาน  
โครงการที่พร้อมจะด าเนินงานได้ทันที รวมถึงการจ่ายขาดเงินสะสมและเงินกู้ 
  3. ท าให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และเป้าหมายตามพันธกิจ 
  4. ท าให้นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายบรรลุผลตามที่ได้แถลงไว้
กับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและประชาชนในจังหวัดเชียงราย 



 
 
 
 

 
ส่วนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 
ในปีที่ผ่านมา 



  ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในปีที่ผ่านมา 

 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

       ผลการด าเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายภายใต้แผนพัฒนา 
สามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) โดยการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ถือว่าบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ 
การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ รายละเอียดคือ มีการน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. 2558-2560) ที่เปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 - 4 ได้ก าหนดโครงการไว้ทั้งสิ้น 662 โครงการ   
น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 590 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.12 สรุปผลการพัฒนาในการน าแผนพัฒนาสรุป  
พ.ศ. 2558 - 2560 อยู่ในเกณฑ์ค่าระดับดีมาก แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้งฉบับ
ประจ าปี (พ.ศ. 2558 - 2560) ที่เปลี่ยนแปลงและฉบับเพ่ิมเติม 1 - 4 ก าหนดงบประมาณเพ่ือการพัฒนาในปี 2558 
จ านวนทั้งสิ้น 937,082,551 บาท น าไปสู่การปฏิบัติจ านวน 756,830,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.76  
สรุปการน าแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับโครงการและกิจกรรมและระดับงบประมาณ สรุปผลการพัฒนาในการ
น างบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์   
ค่าระดับดี 
  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis)  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการณ์การพัฒนา
ในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น โดยใช้ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัย
ภายใน (จุดแข็ง จุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาส อุปสรรค) ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength - S) 
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ท างานเป็นระบบ มีการ  

จัดโครงสร้างที่ชัดเจน ครอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ทุกภารกิจ 
(2) เป็นศูนย์ประสานงานแผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยังเปิดศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไข

ปัญหาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น (Chiangrai Clinic Center) หรือ Call Center 1131 
(3) มีการจัดท าและทบทวนกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี 
(4) มีการน าโครงการที่มาจากปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนผ่านคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอและจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม 
(5) คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีการทบทวนยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนาเป็นประจ าทุกปี ก่อนส่งผ่านไปยังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือจัดท า ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีทุก ๆ ปีอย่างต่อเนื่อง 

(6) ในรอบปีที่ผ่านมา แต่ละกองและส านัก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการจัดท า
แผน/โครงการ/กิจกรรมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค านึงถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน และการบริหารงานตามตัวชี้วัดการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเกณฑ์ 

(7) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ก าหนดออกพ้ืนที่ในการติดตามและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรม ยังสถานที่จริงตลอดจนการออกประเมินผลการพัฒนาท าให้รับทราบข้อเท็จจริงในการ  
น าโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรม 
ที่ยังไม่บรรลุผลได้ท าการทบทวนบทบาทการท างานมากข้ึน 



  2-2 

(8) มีโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชี ยงรายและมีองค์กรแห่งการเรียนรู้  เช่น  
ศูนย์ discovery ห้องสมุดรถไฟ หอประวัติเมืองเชียงราย 750 ปี เป็นต้น 
 (9)  มีเอกภาพและอิสระในการบริหารงาน สามารถวางแผนพัฒนา บริหารจัดการงบประมาณ
และด าเนินโครงการได้ตามความเหมาะสมและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ 
  (10) บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัด ท าให้เข้าใจวัฒนธรรมและปัญหาของท้องถิ่น 

(11) บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีความหลากหลายทางคุณวุฒิ ท าให้ 
มีความรู้ ความสามารถ ความช านาญในหลาย ๆ ด้าน 
  (12) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน 

(13) มีการจัดวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และ           
เอ้ือประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(14) มีการจัดเว็บไซต์ขององค์กรเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบถึง
ผลงานและใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

(15) มีการมอบหมายอ านาจการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 
อย่างเหมาะสม ท าให้การปฏิบัติงานคล่องตัว รวดเร็ว และแก้ไขปัญหาโดยอย่างทันท่วงที 

(16) มีการบริหารงานโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด  
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในรูปคณะกรรมการต่าง ๆ 
และการออกเวทีประชาคมทุกอ าเภอ 

(17) มีส่วนราชการในสังกัดที่หลากหลายและเข้มแข็ง ท าให้สนองตอบต่อนโยบายของ
ผู้บริหารและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้ครอบคลุมทั่วจังหวัด 
   (18) มีวัฒนธรรมในองค์กรที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการองค์กรที่ชัดเจน 

(19) มีปัจจัยภายในการบริหารองค์กรเป็นของตนเอง เช่น 4 M (Man Money Material 
Management) 

จุดอ่อน (Weakness - W) 
(1) เป็นองค์กรที่มีบุคลากรจ านวนมาก ท างานหลากหลายท าให้ในบางครั้งการประสานงาน

อาจไม่คล่องตัวและไม่ทั่วถึง 
(2) อ านาจในการออกข้อบัญญัติและการบังคับใช้กฎหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ยังมีน้อย 
(3) จ านวนเจ้าหน้าที่บางหน่วยงานมีไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการด าเนินงานในภาพรวม 
(4) งบประมาณมีจ านวนจ ากัด แต่ความต้องการใช้งบประมาณมีปริมาณสูง เนื่องจาก                  

มีภารกิจมาก 
(5) รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดเก็บเองได้น้อย เมื่อเทียบกับรายได้จาก

เงินอุดหนุนรัฐบาล รายรับจากรัฐบาลไม่แน่นอน 
(6) ขาดงบประมาณในการจัดบริการสาธารณะขนาดใหญ่ เช่น ระบบก าจัดขยะมูลฝอยรวม 
(7)  การจัดเก็บรายได้ ยังไม่ ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนเท่าที่ควร ขาดแนวทาง 

การส่งเสริมความร่วมมือใหม่ ๆ 
(8) ด้านการเงิน พัสดุ  การเบิกจ่ายหลายขั้นตอน ใช้ เอกสารมากท าให้การเบิกจ่าย

งบประมาณล่าช้ามีการแก้ไขบ่อยครั้ง 
(9) ขาดระบบการควบคุม การใช้เงินตามแผนงบประมาณ (ปลายปีงบประมาณมีการกันเงิน

ตามโครงการต่าง ๆ มากเกินไป) 
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(10)  ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนายังไม่สมบูรณ์และไม่เป็นปัจจุบัน ท าให้ไม่สามารถ 
น าข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

(11)  ขาดการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ 
(12)  องค์กรและบุคลากรยังมีส่วนขาดเรื่อง IT ทั้งในส่วนของ Hardware และ People ware 
(13)  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ยังไม่มีคู่เปรียบเทียบที่ระดับเดียวกัน  

คือ โรงเรียนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จัดตั้งเองและบริหารงานเอง 
(14)  บุคลากรบางส่วนยังขาด เช่น ศึกษานิเทศก์ และบางส่วนบรรจุใหม่ยังขาดประสบการณ์ 
(15)  มีส านักงานแห่งเดียว (ศูนย์รวม) 
(16)  ไม่มีผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการนี้ 
(17)  โครงการและกิจกรรมยังขาดการพัฒนาด้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรระดับชาติ และ

สิ่งแวดล้อม 

  โอกาส (Opportunity - O) 
(1) มีพื้นที่เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง( GMS)               

มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกทั้งทางน้ า ทางบก ทางอากาศ และโครงสร้างพ้ืนฐานครบมีสนามบินนานาชาติ 
(2) จังหวัดเชียงราย มีพัฒนาการภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายมีความชัดเจนขึ้น 

โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน 
การลงทุน และการบริหารโลจิสติกส์ ภายใต้การก าหนดวิสัยทัศน์และบทบาทการพัฒนาเป็นประตูการค้า และ
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่เชื่อมโยงส่วนภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงโดดเด่น การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพประชาชนอยู่ดีมีสุข 

(3) ที่ตั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่น่าอยู่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง รวมทั้งการท่องเที่ยวเพ่ือสุขภาพและสปา การท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใหม่ที่สามารถ
ดึงดูด นักท่องเที่ยวหลายกลุ่ม สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่มท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 

(4) มีสถาบันการศึกษาบุคลกรการศึกษาภาครัฐทุกระดับ และการสนับสนุนของ อปท. ซึ่งจะ
ช่วยสนับสนุนให้ประชากรได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงที่มีศักยภาพพร้อมที่จะสนับสนุนและพัฒนา  
การเกษตรที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์บริการวิชาการภาครัฐต่าง ๆ 

(5) มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สามารถใช้เป็นต้นแบบในการ 
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติในการด ารงชีพและประสบผลส าเร็จ 

(6) มีสถานบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐาน มี รพ.ศูนย์ รพ.เอกชนสถานบริการในระดับ
อ าเภอและระดับต าบลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ตลอดจนภูมิปัญญาด้านการแพทย์พื้นบ้าน เครือข่ายและกลุ่มองค์กร
ด้านสุขภาพท่ีมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

(7) ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์มีความพร้อมในการพัฒนา เช่น วัฒนธรรมล้านนาเป็นอัตลักษณ์
ที่โดดเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้านที่มีองค์ความรู้สามารถเผยแพร่ไปสู่คนในท้องถิ่น สร้างงาน  
สร้างรายได้  ให้เกิดแก่ชุมชน 

(8) มีสินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ 
เฉพาะตัวที่มีศักยภาพและเป็นโอกาสในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 

(9) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ส่งผลให้การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ  
การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานมีความสะดวก รวดเร็ว การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน
ได้รับทราบอย่างทันท่วงที ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลขององค์กรได้ 
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(10) รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนสร้างค่านิยมให้คนไทยปลูกจิตส านึกและภูมิใจ             
ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น ฯลฯ อีกทั้งจังหวัดเชียงรายมีศิลปินระดับชาติ 
นานาชาติที่มีความหลากหลาย สามารถใช้เป็นจุดขายและผลักดันกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

(11) นโยบายจากรัฐให้ความส าคัญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจ ดูแล รักษา ฟื้นฟูที่ของตนเอง 

  อุปสรรค (Theat - T) 
(1) รัฐบาลยังไม่จัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) อ านาจหน้ าที่ ตามแผนกระจายอ านาจ ฯ ยั งไม่มี ความชัด เจน ไม่ เอ้ืออ านวย 

ต่อการปฏิบัติงาน เกิดความซับซ้อนในระดับหน่วยงานและพ้ืนที่ 
(3) ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน 
(4) จังหวัดมีปริมาณน้ ามากแต่สามารถกักเก็บได้เพียงร้อยละ 15 ท าให้มักขาดแคลนน้ า 

ในฤดูแล้ง และเกิดอุทกภัยในช่วงน้ าหลาก อีกทั้งประชาชนแต่ละชุมชนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยส่วนมากไม่เข้าใจ 
ในการสื่อสาร เนื่องจากเป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ 

(5) ประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดเป็นเกษตรกร มีฐานะยากจน รายได้เฉลี่ยต่อคนต่ ากว่า
รายได้เฉลี่ยของประชากรจังหวัดร้อยละ 60 ขาดเอกสิทธิ์และที่ดินท ากิน ท าการเกษตรแบบต่างคนต่างคิด  
ไม่มีการรวมกลุ่มเพ่ือการวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน อีกทั้งยังขาดข้อมูลและองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการด้านการผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการตลาดขาดการพัฒนาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
และการตลาด ส่งผลให้สินค้าเกษตรไม่มีคุณภาพและประสบปัญหาล้นตลาด 

(6) แหล่งท่องเที่ ยวที่ มีอยู่ ไม่ ได้รับการพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวกในการเข้าถึ ง 
แหล่งท่องเที่ยวไม่มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นเอกภาพในการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนามาตรฐานการบริการ
ด้านการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ท าให้ไม่เป็นที่ดึงดูดใจต่อนักท่องเที่ยว ที่จะเข้ามาท่องเที่ยว
และพ านักนาน 

(7) ประชาชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคติดต่อ อาทิ เอดส์ วัณโรค                
การดื่มสุรา บุหรี่ และยาเสพติด รวมทั้งละเลยต่อการรับความรู้ด้านการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่มีต่อสุขภาพ 
นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงจากการดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ขาดการ 
ออกก าลังกาย มีปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต ตลอดจนอุบัติเหตุจราจร 

(8) ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรมนุษย์ยังไม่ครอบคลุม และไม่สามารถน าไปใช้ในการ
พิจารณาตัดสินใจเพ่ือการพัฒนา รวมทั้งยังขาดการตื่นตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

(9) ประชาชนขาดความตระหนักในการสืบสานสร้างสรรค์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมรวมถึงแหล่งรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า 

(10) ประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน สังคมผู้สูงอายุมากข้ึน ประชากรวัยเด็กลดลง สถาบัน
ครอบครัว และวิถีชีวิตประชาชน ได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สินและขาดที่ดินท ากิน 

(11) ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้ชุมชนขาดการ
เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชน การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านผลกระทบจากภาวะมลพิษไม่ต่อเนื่องประกอบกับ  
การบังคับใช้กฎหมายและข้อบัญญัติที่เอ้ืออ านวยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ยังไม่เคร่งครัดส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม 
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(12) ปัญหาสภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว
หมอกควันไฟป่า และอาจท าให้พืชผลทางการเกษตรไม่เป็นไปตามฤดูกาล รวมถึงมีความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว 

(13) ภัยธรรมชาติและปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย ส่งผลต่อแหล่งท่องเที่ยว
การมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว และขาดความเชื่อมั่น 

(14) การโยกย้ายถิ่นฐานประชากรมีกลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มชาติพันธุ์ เข้ามาอยู่อาศัย
จ านวนมาก ท าให้มีปัญหาด้านข้อมูลประชากรที่ชัดเจน การบริการไม่ครอบคลุม ปัญหาด้านการสื่อสาร 

(15) สถานการณ์ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และอบายมุขทั้งภายในและภายนอกจังหวัด
เชียงราย ท าให้คุณภาพด้านทรัพยากรมนุษย์ลดลง 

(16) ปัญหาส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในจังหวัดทั้งในด้านการส่งเสริม
การพัฒนา การสนับสนุน การเตรียมความพร้อมในการรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) 

(17) ปัญหาแรงงานต่างด้าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ของจังหวัด 

(18) สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลกระทบทางด้านลบ ท าให้คุณธรรมและจริยธรรม
ทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ลดลง 

(19) ประชาชนส่วนใหญ่จังหวัดเชียงรายก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น วัยเด็กและ 
วัยแรงงานลดลง มีความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการทางในหลายรูปแบบ แต่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
ยังไม่เข้าถึงการบริการทางสังคมได้อย่างทั่วถึง 

(20) นโยบายการพัฒนาที่ขัดแย้งต่อความเป็นเอกภาพของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมส่งผลให้เกิดความขัดแย้งในชุมชน 

(21) ผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เช่น ปัญหา
หมอกควัน ขยะอิเล็กทรอนิคส์ สารเคมีอันตราย สารเคมีทางการเกษตร 
 
2.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ตาราง 1.1 การติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติในภาพรวม 

 พ.ศ. 2558 คิดเป็นร้อยละของ 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา โครงการในแผน 

พัฒนาสามปี 
น าไป
ปฏิบัติ 

โครงการทั้งหมด 

1. การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการการขยายตัวของการลงทุนภายใน
ท้องถิ่นและการเชื่อมโยงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

81 62 
 

9.36 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 40 31 4.69 
3.การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 53 32 4.83 
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็น     
เป็นสุข 

244 229 34.59 

5.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารง    
ความสมบูรณ์และยั่งยืน 

7 6 0.91 

6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารการปกครอง 237 230 34.74 
รวม 662 590 89.12 
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  แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) ,แผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ,แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ,แผนพัฒนาสามปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 รวมทั้งสิ้น 5 เล่ม ได้ก าหนด
โครงการในแผนพัฒนาสามปีประจ าปี พ.ศ. 2558 รวมทั้งสิ้น จ านวน 662 โครงการ น าไปสู่การปฏิบัติจ านวน  
590 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.12 

สรุปผลการน าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปสู่การปฏิบัติ 
อยู่ในเกณฑ์ค่าระดับดีมาก เนื่องจากได้มีการจัดท าแผนพัฒนาสามปีฯ เพ่ิมเติม เห็นควรต้องมีการวางแผน  
การบริหารในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการน าโครงการ/
กิจกรรม ไปสู่การปฏิบัติสามารถแก้ไขปัญหาและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้มากยิ่งขึ้น  
จึงจะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

แผนภูมิ 1.1  การติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่
การปฏิบัติในภาพรวม 
 
  
 
 
  
 
 
   
 
 

  
 
 
 
  
 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

จ านวนโครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
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ตาราง 1.2 การติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
ในภาพรวม 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

พ.ศ. 2558 
คิดเป็นร้อยละ 

ของงบประมาณ 
งบประมาณใน

แผนพัฒนาสามปี 
น าไปปฏิบตัิ 

ทั้งหมด 

1. การพฒันาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและ 
การพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

161,075,000 102,709,400 10.96 
 
 

2. การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 147,365,131 104,142,847 11.11 
3. การพฒันาด้านการศึกษาและการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ 

69,303,200 51,940,350 5.54 

4. การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

115,677,000 79,087,063 8.44 

5. การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

3,650,000 2,121,500 0.23 

6. การพฒันาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 440,012,220 416,829,240 44.48 
รวม 937,082,551 756,830,400 80.76 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) ,แผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ,แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ,แผนพัฒนาสามปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2558 - 2560) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 และแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558 - 2560) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 รวมทั้งสิ้น 5 เล่ม ได้ก าหนด
งบประมาณในแผนพัฒนาสามปีประจ าปี พ.ศ. 2558 งบประมาณรวมทั้งสิ้นจ านวน 937,082,551 บาท 
น าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน  756,830,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.76 สรุปผลการน าแผนพัฒนาสามปีฯ ไปสู่
การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ค่าระดับดี 
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แผนภูมิ 1.2 การติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีที่น าไปสู่
การปฏิบัติในภาพรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
2.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาสามปใีนเชิงคุณภาพ 

  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 34 แนวทาง 
การพัฒนาซึ่งแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประจ าปี (พ.ศ.2558-2560) และเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 1-4) มีจ านวนโครงการทั้งสิ้น จ านวน 662 โครงการและน าไปสู่การปฏิบัติ จ านวน 590 โครงการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ท าการคัดเลือก
โครงการเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

1. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง บ้านอาแบ ม.7 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง -  
บ้านเล่าฟู ม.20 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 

2. ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.สันทราย - ม.4 ต.จอมสวรรค์ อ.แม่จัน 
3. บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง 

ชร.2114 เชื่อมระหว่างบ้านน้ าจ า ม.5 ต.โป่งผา - บ้านสันโค้ง ม.3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 
4. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (CAPE SEAL) เชื่อมระหว่าง บ้านหนองแรดใต้ ม.3  

ต.หนองแรด - บ้านใหม่ริมอิง(ร่องแช่) ม.18 ต.เวียง อ.เทิง 
5. ก่อสร้างสะพาน คสล. ม.14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน ขนาดสองช่องจราจร  

  6. บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายทาง 
อบจ.ชร.3004 เชื่อมระหว่าง บ้านร่องขุ่น ม.5 ต.ดอยลาน - บ้านร่องเปา ม.7 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนเงิน(ล้าน
บาท) 



  2-9 

  7. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง บ้านแก่นนคร ม.13 ต.ห้วยซ้อ - บ้านบุญเรือง 
ม.9 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ 
  8. ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.16, ม.19 ,ม.1 ต.ห้วยซ้อ - ม.2 ต.บุญเรือง  
อ.เชียงของ 

9. บูรณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอนทางเดิมบ้านทุ่งเจ้า  
เชื่อมระหว่าง ม.4 - ม.15 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 

10. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ(เคปซีล) เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล 
อ.ขุนตาล 

11. บู รณะผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี  Pavement In - Place Recycling  
เชื่อมระหว่าง บ้านดอนมูล ม.10 ต.เมืองชุม - บ้านหนองหลวง ม.16 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย 
  12. บู รณ ะผิ วจ ราจรแอส ฟั ลท์ ค อนกรีต โดยวิ ธี  Pavement In - Place Recycling  
เชื่อมระหว่าง บ้านประตูล้อ ม.21 ต.ป่าอ้อดอนชัย - บ้านหนองเขียว ม.12 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย 
  13. ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งแม่น้ าค า ม.9 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  การด าเนินงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่ตรวจพบ คือ การก่อสร้างถนนท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แต่การที่มีรถบรรทุก
หนักสัญจรไปมาผ่านเป็นประจ า จะท าให้ถนนเกิดการช ารุดเสียหายเร็วกว่าเวลาอันควร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
คัดเลือกโครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ด าเนินการเอง และโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
กลุ่มตา่งๆ ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 
   ๑. โครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014 (Chiangrai Asean Flowers 
Festival 2014)  
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ในระดับประเทศและระดับอาเซียนคืองาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2014” (Chiangrai Asean 
Flowers Festival 2014) ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2558 ณ สวนไม้งามริมน้ ากก 
ต าบลริมกก อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเชียงรายและจากประเทศทุกภูมิภาค  
เข้ามาเที่ยวชมงานหลายล้านคน ท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายมีการค้าขายดีขึ้น การเงินสะพัดหลายร้อยล้าน 
อุตสาหกรรมการบริการ ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร มีการบริการไม่ขาดสาย สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ของจังหวัดเชียงรายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งส่งเสริมให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคเหนือ 
สู่ประตูอาเซียน จึงได้เปลี่ยนชื่อการจัดงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามเป็นงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย 2014 ในการจัดงานครั้งนี้ได้ก าหนดให้มีการจัดงานเที่ยวชมความสวยสดงดงามของพันธุ์ไม้ดอกเมือง
หนาวนานาพรรณ และกิจกรรมเผยแพร่สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ความสัมพันธ์กลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ สวนไม้ดอกเมืองหนาว การแสดงและจ าหน่ายสินค้ากลุ่มประเทศ
อาเซียน เป็นต้น  

ปัญหา อุปสรรค 
  สถานที่จอดรถมีน้อย ควรเพ่ิมสถานที่จอดรถ มีการเก็บเงินค่าจอดรถ ค่าบริการห้องน้ า  
4 บาท แพงไป ห้องน้ าไม่สะอาดและเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ สถานที่จัดงานหายาก ควรมีพิกัด เพ่ือให้
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นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาสะดวกขึ้น ดอกที่ป้ายอาเซียนไม่สวยโดยเฉพาะ ดอกสีม่วง บดบังทัศนียภาพ  
ท าให้ถ่ายรูปไม่สวย ดอกรักเร่อยู่ในมุมอับ ถ่ายรูปไม่ได้ มีหญ้าเยอะ ไม่ควรให้ร้านอาหารเข้ามาจัดขายภายใน
บริเวณงาน ที่นั่งทานอาหารไม่มี สินค้า OTOP ฝุ่นเยอะและร้อนมาก ที่ขายของด้านหน้าสกปรก ท าให้ 
ไม่เชิญชวนเข้างาน ดอกไม้เหี่ยวแห้ง ไม่มีสโนว์โดมเมืองหิมะ ท าให้เด็กที่มาต่างผิดหวัง ไม่มีป้ายบอกทาง  
แผนที่ หรือสัญลักษณ์ให้นักท่องเที่ยว อาหารเครื่องดื่มแพงเกินไป เช้าๆไม่ค่อยมีอาหารขาย มีแต่กาแฟ 
กับมาม่า ไม่มีถนนส าหรับรถสามล้อถีบที่อ านวยความสะดวกในงาน 

ข้อเสนอแนะ 
  อยากให้มีการจัดรูปแบบนี้อีกทุกปีและเพ่ิมจ านวนวันจัดงานให้มากขึ้น ให้ก าหนด Concept 
ให้ชัดเจนไม่ต้องมีกิจกรรมมาก ท าน้อยๆก็ได้แต่ให้ดี ควรเก็บเงินค่าเข้าชมนิดหน่อย อยากให้มีสวนสนุก รถไฟ
เหาะชิงช้าสวรรค์ ตุ๊กตาดิสนีย์ ควรร่วมมือกับทางเทศบาลจัดท าร่วมกัน จะได้มีความรักความสามัคคีของคน
เชียงรายห้องสมุดธรรมะน่าจะมีหนังสือของท่าน ว.วชิรเมธี จ าหน่าย การแปลป้ายเป็นภาษาอังกฤษเพราะเป็น
กิจกรรมของอาเซยีน ตรงน้ าพุน่าจะมีไฟตกแต่งให้น่าสนใจมากกว่านี้ 

2. โครงการ“งานสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ประจ าปี 2558” 
     จังหวัดเชียงราย มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญมากมายหลายชนิด เป็นจังหวัดที่มีผลไม้ซึ่งเป็น

ผลผลิตทางการเกษตร และเป็นที่ยอมรับในคุณภาพและรสชาติหลากหลายชนิด เช่น ลิ้นจี่ สตรอว์เบอร์รี ส้มโอ 
กระท้อน เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นแหล่งผลิตสับปะรด 
ทั้งพันธุ์นางแล ภูแล เป็นแหล่งปลูกสับปะรดพันธุ์นางแลที่มีคุณสมบัติของรสชาติที่หวาน หอม ฉ่ าเหมือนน้ าผึ้ง
ซึ่งมีการปลูกมากในพ้ืนที่ของต าบลนางแล ต าบลท่าสาย ต าบลแม่ข้าวต้ม และต าบลบ้านดู่ ปัจจุบันมีพ้ืนที่ปลูก
ครอบคลุมทั้งจังหวัด และผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน สามารถท ารายได้ให้กับ
ชาวสวนผู้ปลูกจ านวนมาก และมีแนวโน้มเพ่ิมการผลิตที่สูงขึ้น ส าหรับการปลูกลิ้นจี่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
เป็นลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและปริมาณมากที่สุดของประเทศไทย เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศเอ้ืออ านวยในช่วงหนาวนาน 
ความอุดมสมบูรณ์ของดินเหมาะสมส าหรับการปลูกลิ้นจี่เป็นอย่างยิ่ง การปลูกลิ้นจี่ในพ้ืนที่ ครอบคลุมทั้ง  
18 อ าเภอ โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป  โดยลิ้นจี่และสับปะรดผลผลิตจะอยู่
ในช่วงเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องเร่งน าออกจ าหน่าย หากไม่เร่งน าออกจ าหน่ายผลผลิตก็จะเสียหาย ผิวด า ท าให้
ราคาตกต่ า ประสบปัญหาด้านการตลาด 

ปัญหา อุปสรรค 
การมหี้องน้ าจุดเดียวไม่เพียงพอและห้องน้ าช ารุด การจัดโซนการขายไม่เท่าเทียมกัน คือ ลิ้นจี่ 

สับปะรด อยู่ด้านหน้าผู้ซื้อสามารถจับจ่ายซื้อของได้ง่าย ตลาดเกษตรกร (ตลาดผัก) หรือ ร้านค้า OTOP อยู่
ด้านในผู้ซื้อไม่เข้ามาด้านในตลาดผักและสินค้า OTOP ชาวสวนมีความคิดเห็นว่าการจัดงานเร็วเกินไป  
ซึ่งลิ้นจี่ปีนี้สุกช้ามาก ในช่วงเวลาที่ฝนตกมีน้ าท่วมขัง ไม่สามารถวางผลผลิตที่รอจ าหน่ายได้สะดวก พ่อค้า 
แม่ค้า ต้องขยับร้านออกมาด้านหน้าท าให้ถนนแคบ การสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวก การจัดงานครั้งนี้มีการ
ประชาสัมพันธ์น้อยมากนักท่องเที่ยวบางคนไม่ทราบว่ามีการจัดงาน สถานที่จัดงานอยู่ด้านในของตัวเมืองและ
ไม่มีป้ายบอกสถานที่จัดงานร้านค้าจ าหน่ายผลผลิตขายสินค้าที่มีราคาขายไม่เหมือนกัน ป้ายชื่อร้านติดอยู่ด้าน
นอกไม่สะดวกในการมองเห็นของผู้ซื้อ 

ข้อเสนอแนะ  
ในการจัดงานครั้งนี้ควรส่งเสริมให้มีงานในเชิงเกษตรบ่อยๆหรือทุกฤดูกาล ควรเพ่ิมจุดบริการ

ห้องน้ าการจัดสถานที่จ าหน่ายดีมากแต่ควรจัดให้เป็นโซนเช่น โซนลิ้นจี่ สับปะรด สินค้า OTOP ตลาด
เกษตรกร แต่ให้อยู่บริเวณเดียวกัน ควรให้มีการจัดการเรื่องน้ าท่วมขังโดยการสร้างทางระบายน้ า สถานที่จัดอยู่
ลึกเกินไป นักท่องเที่ยวไม่ทราบ ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ ควรเพ่ิมกิจกรรมในงาน เช่น การแข่งขันของ
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ชาวสวนเกษตรกรควรเพ่ิมวันเวลาในการจัดงานให้มากกว่านี้ เพราะบางสวนลิ้นจี่ก าลังสุก สถานที่น่าจัด  
ที่สนามบินเก่าเพราะที่จอดรถกว้างขวาง และควรที่จะมีการก าหนดราคาขายให้เหมือนๆกัน การติดตั้งป้ายชื่อ
ร้านควรอยู่ด้านหลังของบู๊ท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
คัดเลือกโครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ด าเนินการเอง และโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
กลุ่มต่างๆ ฯลฯ ด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 

  โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง ประกอบด้วย 
  1. โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดท าแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
     เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 ข้อ 16(1) ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท ายุทธศาสตร์พัฒนา โดยให้ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ  
ข้อ 17(1) ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รวมทั้งสอดคล้อง
กับปัญหาความต้องการของประชาชนและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี นอกจากนี้ ข้อ 15 ยังก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม รวมทั้งแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาสามปี ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการศึกษาและสนับสนุนทรัพยากรทาง
การศึกษาสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาคมและชุมชนในท้องถิ่น ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการด้านการศึกษาของประชาคมและชุมชนในท้องถิ่น แล้วแปลงไปสู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็น
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี 
  จะเห็นว่าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนา
เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น แต่จากสภาพความเป็นจริงปรากฏว่า กรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นมีข้าราชการไม่เพียงพอที่จะให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิทยากรจัดท าแผนและ
งบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างวิทยากรและพัฒนา
เครือข่ายในการให้ค าปรึกษาแนะน าในเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นระดับ ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษาและระดับสถานศึกษา 
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ปัญหา อุปสรรค 
  การประชาสัมพันธ์แจ้งการอบรมสัมมนาให้เวลาเตรียมตัวน้อยมาก เคลียร์งานไม่ทัน ผู้บริหาร
ไม่ให้ความส าคัญ สถานที่ลงทะเบียนคับแคบ รายชื่อตกหล่น การลงทะเบียนขาดการวางแผน สถานที่พัก 
อยู่คนละแห่งกับสถานที่จัดอบรม อยู่จังหวัดเดียวกันแต่พักคนละแห่งท าให้ไม่สามารถปรึกษาหารือกันได้  
การแบ่งกลุ่มท างานไม่มีการควบคุมเวลาและไม่มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจ การประสานงานกับหน่วยงาน 
ของโรงเรียนติดขัดไม่เข้าใจตรงกัน ผู้เข้าอบรมไม่ให้ความส าคัญต่อการจัดท าแผนอย่างจริงจัง 

  ข้อเสนอแนะ 
  ขอให้มีการแจ้งล่วงหน้านานๆวิทยากรเครือข่ายอยากเข้าร่วมการสัมมนาที่ต่อเนื่อง  
การประชุมชี้แจงให้ท้องถิ่นจังหวัดให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ฯ วิทยากร
แกนน าในการแบ่งกลุ่มต้องวางแผนให้ดียิ่งขึ้นมีความชัดเจน ครั้งต่อไปน่าจะจัดสถานที่อบรมกับที่พักให้อยู่  
ที่เดียวกันควรมีการควบคุมเวลาในแต่ละภารกิจเพ่ือไม่ให้กระทบภารกิจอ่ืน ๆ ควรระบุผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ให้ชัดเจนและชี้ให้เห็นความจ าเป็นด้วยควรแจ้งเวลาที่แต่ละจังหวัดท าการแสดงให้ชัดเจน เพ่ือกระชับเวลา 
อยากให้มีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวิทยากรกับฝ่ายประสานงานช่วงค่ าของแต่ละวัน  ในการจัดห้องประชุม
ใหญ่ควรมีโต๊ะเขียน ควรให้มีการสัมมนาทบทวนกรอบยุทธ์ ผลการด าเนินการที่ผ่านมา สภาพ ปัญหา  
แนวทางแก้ไข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพที่มีการจัดงานได้ดี มีการต้อนรับที่ประทับใจ  
มีการดูแลทั้งก่อน ระหว่าง หลัง การอบรมสัมมนาดีมากมีทีมงานช่วยเหลือกันดีมาก ควรจัดทุกปีกรมส่งเสริม ฯ
ควรประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้รู้และเข้าใจบุคลากร องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกคนที่เป็นวิทยากรเครือข่าย เพื่อทราบบทบาทและหน้าที่ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ควรมาเปิดงานเพราะเป็นงานระดับประเทศ   

2. โรงเรียน อบจ.สถานศึกษาแห่งการวิจัย 
            เนื่องจากกระบวนการวิจัย ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในการแสวงหาค าตอบอย่างมี
กระบวนการขั้นตอนถูกน ามาใช้ในหลายวงการ เช่นเดียวกับวงการการศึกษา ที่กระบวนการวิจัยเข้ามา  
มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบบริหารการศึกษา การจัดการศึกษา และพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตลอดถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ โดยการน านวัตกรรม
การบริหาร เทคนิควิธีสอนแบบใหม่ๆ ผ่านกระบวนการวิจัยสู่ชั้นเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการวิจัย 
เป็นการฝึกและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียน ให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์ออกแบบการค้นหาค าตอบ
ได้อย่างมีขั้นตอน ได้ค าตอบที่ถูกต้อง ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่เพ่ิมขึ้น โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้มีหลักสูตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความแตกต่างของ
ผู้เรียน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา   

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัย ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้กับสถานศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
คือ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย สถานศึกษาแห่งการวิจัย ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดน าความรู้และ
วิทยาการจากกระบวนการทางการวิจัยไปปรับใช้ในการบริหารการศึกษา การวางแผนจัดการศึกษา การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและการส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ครูผู้สอน และพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้สูงขึ้น เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือเป็นการต่อยอดในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถน ากระบวนการ 

วิจัยสู่การปฏิบัติงาน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
                 2. เพ่ือวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม 
ต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่างอย่างหลากหลาย สามารถน าผลการวิจัยที่ได้จากกระบวนการจัดการเรียนการสอน
มาใช้ในการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   
       3. เพ่ือให้การจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
ตอบสนองต่อผู้เรียนที่มีความแตกต่าง และรองรับกับทิศทางการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ ยนได้ 
ในปัจจุบัน  

3. โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 
   ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีนโยบายการบริหารจัดการศึ กษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งที่มีโรงเรียนในสังกัดและไม่มีโรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน (เด็ก นักเรียน เยาวชน และประชาชน) สู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพของ 
แต่ละบุคคล  ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนสามารถน าความเป็นเลิศไปใช้ในการประกอบอาชีพได้   
   การนิเทศติดตามและประเมินผลเป็นไปกลไกส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยติดตามความก้าวหน้า  
และสนับสนุนให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีการติดตามการด าเนินงานตามโครงการที่ส าคัญ เพ่ือน าผลมาช่วยในการ
ตัดสินใจในการด าเนินการตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป การนิเทศติดตามและประเมินผลยังเป็นการสร้าง 
ขวัญก าลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และได้คัดเลือกสถานศึกษา 
เพ่ือเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
   ในการนี้ ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพระดับภาคเหนือ         
เพ่ือด าเนินการตามโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขึ้น เพ่ือด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษาท้องถิ่นภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ก าหนดและสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนรายงานให้กรมส่งเสริม   
การปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  

  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ทราบผลการจัดงาน ปัญหา อุปสรรคในการจัดโครงการติดตามและประเมินผลการ

จัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และทราบข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการครั้งต่อไป 
  2. เพ่ือรายงานผลการโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับ
ภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
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สรุปผลการโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    
   การด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่นให้ เป็นเจ้าภาพด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0893.3/ว 1867  ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 มีกิจกรรมในการด าเนินโครงการดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้อนุมัติให้ข้าราชการ พนักงานในสังกัด เดินทางไป
ราชการเพ่ือศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีงบประมาณ 2557  
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 และจากการศึกษาดูงานพบว่า โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นระดับภาคเหนือ เป็นการนิเทศ ติดตามการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาและการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ โดยคัดเลือก
สถานศึกษาจังหวัดละ 2 แห่งเข้าร่วมโครงการเพ่ือให้คณะกรรมการนิเทศติดตามฯ ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา  

2. จัดท าโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เสนอแก่ผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ จากนั้นกองแผนและงบประมาณได้บรรจุ
โครงการดังกล่าวลงข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่าย (เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 หน้าที่ 1 รายการที่ 1.1 โครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น
ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จากนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  

3. เข้าร่วมการประชุมสัมมนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในฐานะเจ้าภาพระดับภาคเหนือ จัดกิจกรรมสัมมนา
คณะกรรมการนิเทศติดตาม ฯ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งและสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้า
ร่วมโครงการ รวมจ านวน 170 คน เพ่ือชี้แจงหลักเกณฑ์เครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม 
ริมกก รีสอร์ท เชียงราย   

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ก าหนดปฏิทินนิเทศ ฯ เพ่ือแจ้งสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการเตรียมเอกสารและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแจ้งให้คณะกรรมการติดตามนิเทศ  ฯ
ด าเนินการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 1 กันยายน 2558 โดยก าหนดปฏิทินการนิเทศ ดังนี้ 

 วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์  
จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเชียงราย 

 วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก 
 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดล าปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา 
 วันที่ 31 สิงหาคม 2558 ได้แก่ จังหวัดล าพูน 
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  6. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
เพ่ืออภิปรายผลการนิเทศติดตามฯ ในภาพรวม 
  7. จัดกิจกรรมสัมมนาเพ่ือประมวลผลการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชี วิต 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 15-16 
กันยายน 2558 ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงราย โดยเชิญคณะกรรมการติดตามนิเทศ ฯ และ
ตัวแทนสถานศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คณะอนุกรรมการจัดท า 
  8. จัดท ารูปเล่มรายงานผลการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง 

  ข้อสังเกต 
1. การด าเนินงานมีระยะเวลากระชั้นชิด เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

โอนงบประมาณและแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามนิเทศฯ ล่าช้า ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมบางกิจกรรม  
ต้องด าเนินการภายใต้ระยะเวลาที่จ ากัด ท าให้เกิดความผิดพลาดในการจัดท ารายละเอียด 

2. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมไม่ชัดเจน เนื่องจากต้องศึกษา
ระเบียบการเบิกจ่ายที่ถูกต้องและสอดคล้องกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น
เจ้าภาพก าหนด ท าให้เกิดความล่าช้า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางการด าเนินงานและ
การเบิกจ่ายงบประมาณให้ชัดเจน 

3. เครื่องมือการประเมินฯ จัดส่งล่าช้าและหัวข้อประเมินบางหัวข้อยังไม่มีความชัดเจนและ          
ไม่สอดคล้องกับประเด็นการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้ผลการ
ประเมินไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของสถานศึกษา 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยส่วนใหญ่ ยังไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการนิเทศ
ติดตามผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงยังไม่ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
ศึกษา และไม่ได้ด าเนินการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นควรจัดอบรมหรือก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีผลต่อการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมใน
การจัดท าแผนการศึกษา อันน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 

5. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรก าหนด TOR ของการด าเนินโครงการนิเทศติดตามผล
การจัดการศึกษาตลอดชีวิตของให้ชัดเจน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไปสามารถ
ด าเนินการได้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6. ควรมีการประเมินย้อนกลับจากสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง           
เพ่ือรับทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินโครงการ อาทิ แนวทางการด าเนินโครงการเครื่องมือ
ประเมินวิธีการประเมินของคณะกรรมการฯ อย่างรอบด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
คัดเลือกโครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ด าเนินการเอง และโครงการที่ให้การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน องค์กร 
กลุ่มต่างๆ ฯลฯ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ประกอบด้วย 
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โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง ประกอบด้วย 
  1. โครงการ อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจ าปี 2558 

     ประวัติความเป็นมาของวันผู้สู งอายุ  เริ่มต้นมาจากในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  
เป็นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นได้มีการก าหนดนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 
มีคุณภาพและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยได้มอบให้กรมประชาสงเคราะห์จัดตั้งสถานสงเคราะห์
คนชราขึ้นในปี 2496 เพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ที่เดือดร้อน ประสบปัญหา และไม่สามารถแก้ไขได้ด้วย
ตนเองต่อมาในสมัยรัฐบาล พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์  ก็มีการสานต่อความส าคัญของวันผู้สู งอายุ  
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุ 
และได้เลือก "ดอกล าดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ดอกล าดวน เป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มากใน สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ล าต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและ
ดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เปรียบเหมือนผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ทรงวัยวุฒิที่คงคุณธรรมความดีงามไว้
เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบ ารุงหัวใจได้อีกด้วย 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นบุคคลที่มี
คุณค่าควรได้รับการยกย่องในสังคม และเนื่องในวันสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจ าปี 2558 จึงได้จัดท า
โครงการ “อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ” ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ อาคารคชสาร    
ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้สังคมได้ตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของผู้สูงอายุดีเด่น
ในเขตจังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีในสังคมต่อไป  

  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  การประชาสัมพันธ์และการกระจายเสียงไม่ทั่วถึง ด้านนอกไม่ได้ยินและเห็นการถ่ายทอด
เกี่ยวกับพิธีการที่จัดขึ้น ผู้ร่วมงานค่อนข้างมาก ควรติดตั้งโทรทัศน์ส าหรับการถ่ายทอดโทรทัศน์เพ่ิมให้เต็นท์
ด้านนอกเพ่ือให้ได้รับชมการถ่ายทอดอย่างทั่วถึง อากาศร้อน น้ าดื่มไม่เพียงพอและมีน้อยจุด การเดินทางมา
ล าบาก เพราะอยู่ต่างอ าเภอและอ าเภอที่อยู่ไกลบางคนไม่ได้ทานอาหารเช้า มีอาหารกลางวันผู้สูงอายุ 
งบประมาณที่จัดสรรให้ล่าช้า อยากให้ปรับเวลาในการด าเนินรายการ ควรให้มีการจัดงานเป็นโซนๆเพ่ิมจุด
บริการน้ าดื่ม ช่วงเช้าน่าจัดให้มีข้าวต้มไว้ คอยบริการผู้ร่วมงานที่ต้องเดินทางมาเช้า ๆ 

2. โครงการวันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2558 
     องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ ๓ ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันคนพิการสากล" เพ่ือเป็น

การระลึกถึงวันครบรอบที่สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติรับแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ 
และได้ให้ประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจของสังคมต่อคนพิการ และยอมรับให้ เข้าร่วม
กิจกรรมในด้านต่างๆ และประเทศไทยในฐานะองค์การสมาชิก โดยคณะกรรมการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการได้
มีการขานรับวันคนพิการสากลและกีฬาเฟสปิกเกมส์ โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคนพิการในด้านต่าง  ๆ  
ทั่วประเทศ วันคนพิการสากล มีเป้าหมายเพ่ือสร้างกระแสความเข้าใจต่อคนพิการและระดมการสนับสนุน 
แก่คนพิการเพ่ือศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของคนพิการ นอกจากนี้ก็ยังช่วยสร้างความตื่นตัวของประชาชน  
ต่อคนพิการในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
โดยคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นความส าคัญของวันคนพิการสากลดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการ “วันคนพิการสากล
จังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2558” ขึ้น   

 
 
 

http://question.dmc.tv/
http://www.dmc.tv/pages/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/Karma-Retribution-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B8%99.html
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
มีการประชาสัมพันธ์น้อย ห้องน้ าส าหรับผู้พิการไม่มี การเดินทางมาไกล เดินทางล าบาก 

อากาศหนาวและลานจอดรถไกล อยากให้มีการจัดงานแบบนี้ทุกปี เพราะการจัดงานท าให้ผู้พิการได้พบปะ
เพ่ือนๆผู้พิการ ท าให้มีก าลังใจมากขึ้น หากมีสื่อสารเอกสารส าหรับผู้พิการให้มากๆจะดีมาก น่าจะมีวิทยากร
สอนวิชาต่างๆกับคนพิการจะได้มีอาชีพท า อยากให้มีการเพ่ิมเบี้ยคนพิการ อยากให้หน่วยงาน อพม. พิจารณา
คนพิการที่พิการ  50 % ขึ้นไปอยากให้มีการจัดงานในแต่ละอ าเภอ 

3. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 2558 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีหน้าที่ดูแล
ให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ที่คณะกรรมการการกระจายอ านาจ
ก าหนดตลอดจนการให้บริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตการส่งเสริมอาชีพ การให้บริการสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งภารกิจด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย  
ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้พิจารณาเล็งเห็นความส าคัญในกิจกรรมต่างๆ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายในทุกๆ ด้าน การพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มองค์กร ก็เป็นอีก
กิจกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ให้กับชุมชน เพ่ือที่เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์จาก 
การอบรมศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างจังหวัดที่ประสบความส าเร็จ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา
ศักยภาพของชุมชนตนเองให้มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานที่มีคุณภาพและเป็นระบบมากขึ้น 
  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการ “อบรม
พัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีจังหวัดเชียงราย” ขึ้นเพ่ือจะได้น าความรู้ ประสบการณ์ จากการอบรมและ
ศึกษาดูงานของกลุ่มพัฒนาสตรี ในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือส่งเสริมให้กลุ่มพัฒนาสตรีในเขตชุมชน มีความรู้ความสามารถและเกิดทักษะในการ
ท างานร่วมกับชุมชน 
  2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนเป็นเครือข่าย และด าเนินกิจกรรม
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
  3. เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคี เพ่ิมพูนความสัมพันธ์อันดีต่อกันในชุมชน  

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ประชาคม
อาเซียน 
       การพัฒนาที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับผลกระทบจากกระแสบริโภคนิยม ส่งผลให้ประชาชน
มุ่งเน้นการแสวงหาเพ่ือการบริโภคเป็นส าคัญ ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงาน
จากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม ท าให้ชุมชนเกิดสภาพ “วิกฤติผู้น า” ผู้น าชุมชนที่มีอยู่ ขาดคุณธรรม  
จริยธรรม ขาดองค์ความรู้ที่จะบริหารจัดการชุมชน ท าให้ชุมชนไม่สามารถทนกระแสบริโภคนิยมได้ ความรัก  
ความสามัคคี ความเอ้ืออาทรในชุมชนลดลง  
      การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มแกนน าต่างๆ ในชุมชนได้มีความรู้เพ่ิมขึ้น 
เกิดทักษะในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการประชาชน เป็นอ านาจหน้าที่และภารกิจหลักส าคัญขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้น าชุมชน  
ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเป็นแกนน าด้านการปกครองในชุมชน จ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
ในการให้บริการด้านการเมือง  การปกครองในชุมชนเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนด้วยกลวิธีต่างๆ ให้ประชาชน 
มีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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      องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สุด 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด มีพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลในการบริหารจัดการนโยบายสาธารณะ
ครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งได้เล็งเห็นความส าคัญของผลกระทบดังกล่าวที่ เกิดแก่ชุมชนทั้งหลายในพ้ืนที่  
จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสู่ประชาคมอาเซียนขึ้น 

   วัตถุประสงค์ 
    1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนให้มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม 
    2.  เพ่ือให้ผู้น าชุมชนมีองค์ความรู้ สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน    
    3.  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพผู้น าชุมชนที่มีอยู่ให้เข้ามาเป็นก าลังหลักในการพัฒนาต าบลและ
หมู่บ้าน เพ่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
    4.  เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และการพัฒนาชุมชน 
    5.  เพ่ือเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ในการอยู่ร่วมกันภายในองค์กร 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง จังหวัดเชียงราย 
    คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเมื่อได้ยินค าว่ามะเร็ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดกับคนใกล้ชิดย่อมท าให้เกิด

อารมณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความตระหนกตกใจ กลัว กังวล เสียใจ สับสน หรือโกรธ ซึ่งเป็นปฏิกิริยา 
ตามธรรมชาติ แต่ในที่สุดหลังจากผ่านพ้นอารมณ์เหล่านั้นแล้ว ผู้ป่วยและครอบครัวหรือคนใกล้ชิดก็มักจะ
พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการวินิจฉัยที่จะได้รับไม่มากก็น้อย    
     การพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ได้ด าเนินการขึ้นเพ่ือการสร้างเสริม
สุขภาพกายและสุขภาพจิตทั้งของผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ต้องการการดูแลคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ   
คือ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ ให้สามารถเผชิญปัญหา และมีชีวิตร่วมกับมะเร็งได้อย่างมี
คุณภาพ ทั้งก่อนและระหว่างการวินิจฉัย ขณะรักษา ภายหลังการรักษา และรวมถึงภายหลังการสูญเสีย  
ให้ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดสามารถด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพ  และเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุข   

    วัตถุประสงค์ 
      1. เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็งเข้าใจพยาธิสภาพของโรค แนวทางการรักษา  
      2. เพ่ือให้ผู้ป่วยมะเร็ง เห็นความส าคัญของอาหารและการออกก าลังกายเพื่อต้านโรคมะเร็ง 

     3. เพ่ือให้ผู้ดูแลผู้ป่วยมีความเข้าใจพยาธิสภาพของโรค แนวทางการรักษา สภาพร่างกาย 
และสภาพจิตใจของผู้ป่วย  

     4. เพ่ือให้ผู้ป่วยและผู้ดูแล มีชีวิตอยู่กับโรคมะเร็งได้อย่างมีคุณภาพ 

   ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
คัดเลือกโครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ด าเนินการเอง ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความบูรณ์และยั่งยืน ประกอบด้วย 

  โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง   
  1.โครงการเพิ่มศักยภาพงาน Green Office  
  ในปัจจุบันปัญหาด้านการจัดการขยะเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย การเพ่ิมขึ้น 
ของจ านวนประชากรและรูปแบบพฤติกรรมการบริโภค ส่งผลให้แนวโน้มทวีความรุนแรงและก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ การบริหารการจัดการขยะจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่สุดในการ
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ที่จะช่วยกันรักษาและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี และปัจจุบันการแก้ปัญหาและการจัดการขยะนั้นเป็นสิ่งที่ยากเรื่อยๆ 
เพราะพฤติกรรมการ ทิ้งขยะนั้น เกิดจากความมักง่ายจนเกิดความเคยชิน จึงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ปัญหาที่ตามมา เมื่อขยะเพ่ิมจ านวนมากขึ้น จึงไม่มีพ้ืนที่ในการก าจัดขยะเพียงพอ และจังหวัดเชียงราย 
เป็นจังหวัดที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ปัญหาการจัดการขยะในแต่ละพ้ืนที่ในจังหวัด จึงต้องรีบ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไข อย่างเร่งด่วน  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีภารกิจในการดูแลและป้องกันแก้ไขปัญหามลภาวะ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย จึงได้ก าหนดนโยบายด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม โดยอาศัยหลักการ ๓ ข้อ คือ (Reduce  (การลดการใช้ ) Reuse)  
การใช้ซ้ า (Recycle) การน ากลับมาใช้ใหม่ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะจนถึงการก าจัดขยะ โดยเริ่มการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิตจึงได้จัดด าเนินการโครงการ Green Office ขึ้น  

   วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาดูงานจากสถานที่ที่มีการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ประสบผลส าเร็จ 

2. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้มีความรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน 

  3. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้มีความรู้ในการ
บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และทราบถึงบทบาทหน้าที่ในการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

คัดเลือกโครงการในการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ด าเนินการเอง ด้านการเมืองการบริหารการปกครอง   

     โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ด าเนินการเอง   
      โครงการวันท้องถิ่นไทย  
      ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 22 มิถุนายน 2553 ก าหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี 
เป็น “วันท้องถิ่นไทย” เพ่ือร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะต าบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" หัวเมืองแห่งแรก 
ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอ านาจการปกครองและเป็นการถือก าเนิดของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจหน้าที่
รับผิดชอบการพัฒนาการบริการสาธารณะครอบคลุมเขตพ้ืนที่ทั้งจังหวัด โดยในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจ
ต่างๆ จ าเป็นต้องประสานการด าเนินการกับทุกภาคส่วน ตลอดจนต้องได้รับความร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
      ด้วยเหตุผลประกอบข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าโครงการ  
“วันท้องถิ่นไทย” ประจ าปี 2558 เพ่ือให้เกิดการประสานงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย และเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบผลการพัฒนาท้องถิ่น
จังหวัดเชียงรายอย่างรอบด้าน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่นวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นแต่ละแห่งและสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์  
      1. เพ่ือน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าจัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
      2. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีและความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
      3. เพ่ือให้ประชาชนทราบถึงบทบาท ภารกิจและผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      4. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดได้แสดงศักยภาพ ผลงานและกิจกรรม 
ของหน่วยงานพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

 



 
 
 

ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาสามป ี

ไปสู่การปฏิบัต ิ
 



ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาไว้บนพ้ืนฐานของข้อมูล 
รอบด้าน ข้อปัญหาและความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ในการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ความโปร่งใส และการ
เปิดเผยข้อมูลและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนชุมชน สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 

      วิสัยทัศน์ 
“เชียงรายเมืองน่าอยู่  ประตูทองสู่อาเซียน” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ 

ความต้องการของประชาชนในการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงรายและผังเมืองรวมเฉพาะให้กับ

เจ้าหน้าที่ของ อปท. และประชาชนทั่วไป 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มให้มีอาชีพ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ บนพ้ืนฐานของ 

การพัฒนาตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาจังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ธรรมชาติ และวัฒนธรรมล้านนาในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อสนับสนุนด้านเกษตรกรรม 
7. พัฒนาด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้เป็นที่ยอมรับ  

สู่มาตรฐาน 
8. พัฒนาการศึกษาโรงเรียน อบจ.เชียงรายมุ่งสู่ความเป็นเลิศ เรียนรู้คู่คุณธรรม 
9. เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างบูรณาการ 
10. อนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม

ประเพณีท้องถิ่น 
11. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมและโบราณสถาน ตลอดจน

ส่งเสริมจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองศิลปิน 
12. ส่งเสริมการกีฬา การออกก าลังกายของประชาชน และพัฒนาสถานที่ออกก าลังกาย 

ให้มีความเหมาะสม 
13. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขมีความมั่นคง 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดภัยจากยาเสพติด      
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
15. พัฒนาคุณภาพชีวิตการสังคมสงเคราะห์ให้กับเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส 
16. ส่งเสริมอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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17. พัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครองตามระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

18. ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ อบจ.เชียงราย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ

โครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
1.2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2.1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มี

งานท ากลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และกลุ่มผู้พิการ  
ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตกรรม ตั้งแต่การผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์จนถึงการตลาด 

2.2 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป 
การจ าหน่ายและการตลาดตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการด าเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 

2.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

2.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้  ความเข้าใจในด้าน 
การให้บริการ เพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

อย่างต่อเนื่อง 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์โดยค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น 

วัฒนธรรมทางด้านภาษาและการแต่งกายล้านนา 
3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้

อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง 
3.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ทันสมัย หลากหลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้นโยบาย

ของรัฐบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟ้ืนฟูพัฒนาสืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น 
4.2 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์โบราณสถาน 

หอจดหมายเหตุ 
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ 
4.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขอนามัยครอบครัวการรักษาพยาบาล การแพทย์

ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาค 
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4.6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา

อาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
4.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและผู้ประสบภัยสาธารณะ 
4.8  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ประสบเหตุสาธารณภัย 
4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
4.10 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทนถาวร

และมีสภาพแวดล้อมที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่กับ
ธรรมชาติอย่างสมดุล 

5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนในการด าเนินการอนุรักษ์  
การคุ้มครองดูแล การปลูกป่า และบ ารุงรักษาป่าไม้ น้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์
และเกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 

5.3 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือลดภาวะโลกร้อน 

5.4 พัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาท้องถิ่น 
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่นบนพ้ืนฐานของความถูกต้อง

ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน 
6.3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
6.4 พัฒนา สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ 
6.5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
6.6 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพ่ือให้เกิด

ความร่วมมือและบูรณาการร่วมกัน 
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3.1 แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
1 แนวทางท่ี 1 พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า 

สะพาน งานวิศวกรรมจราจรเพ่ืออ านวยความสะดวก 
ในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเซียน 
แนวทางท่ี 2 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  
และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
แนวทางท่ี 3 พัฒนางานด้านผังเมือง 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการพัฒนางานด้านผังเมือง
เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่
ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า  
กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และกลุ่มผู้พิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ตั้งแต่การผลิต การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์จนถึงการตลาด 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพ้ืนที่
ด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การจ าหน่าย 
และการตลาดตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็น
โครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัด และประเทศ ตลอดจน 
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วน 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการให้บริการ เพ่ือเป็นการสร้าง
มาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว 

3 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา 
ตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน 

แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียน
สามหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

แนวทางท่ี 4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์โดยค านึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม 
ทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
 แนวทางท่ี 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยี

สารสนเทศสมัยใหม่เพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง
และท่ัวถึง 

แนวทางท่ี 6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานที่ให้ทันสมัย 
หลากหลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

4 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนาศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับ
การฟ้ืนฟู พัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ 
แนวทางท่ี 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผ่อน หย่อนใจ 
แนวทางท่ี 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข 
อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก  
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม 
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย 
แนวทางท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน  
งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

แนวทางท่ี 6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม  
และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
และมีประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
สาธารณภัยและผู้ประสบภัยสาธารณะ 
แนวทางท่ี 8 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในพ้ืนที่ที่ประสบเหตุ
สาธารณภัย 
แนวทางท่ี 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 10 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  
ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทนถาวรและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
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ที ่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร ์
5 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ
อย่างสมดุล 
แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึก 
ให้กับประชาชน ในการด าเนินการอนุรักษ์การคุ้มครองดูแล 
การปลูกป่า และบ ารุงรักษาป่าไม้ น้ า ตลอดจนทรัพยากร 
ธรรมชาติอ่ืน ๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืน
และตามแนวทางพระราชด าริ 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรตลอดจนการใช้พลังงาน
ทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการน้ า
เพ่ือให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารง
ความสมบูรณ์และยั่งยืน 

6 แนวทางท่ี 1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ
เสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

แนวทางท่ี 2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน
และท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง ยุติธรรม 
และการยอมรับของทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี 3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางท่ี 4 พัฒนา สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางท่ี 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กร 
ตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางท่ี 6 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่าย 
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 
และบูรณาการร่วมกัน 
 

การพัฒนาด้านการบริหาร
การเมืองการปกครอง 

 

 



 
 
 
 
 
 

บัญชีโครงการพัฒนา  
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่ง สำธำรณปูโภค
สำธำรณปูกำรและระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำ
งำนดำ้นผังเมอืงเพ่ือรองรับกำรเขำ้สูป่ระชำคมอำเซียน
1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน า้ สะพาน 97 141,357,500 17 30,400,000 13 27,000,000 127 198,757,500
งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง 3 2,700,000 - - - - 3 2,700,000
พื นฐานที่จ้าเปน็
1.3 พัฒนางานด้านผังเมือง 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

รวมยุทธศำสตร์ที่ 1 101 144,257,500 18 30,600,000 14 27,200,000 133 202,057,500
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำดำ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยว
2.1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชน 20 6,760,000 10 3,960,000 10 3,960,000 40 14,680,000
กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท้า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผลิตสินค้าหนึง่ต้าบลหนึง่ผลิตภณัฑ์ (OTOP) และกลุ่มผู้พิการ 
ทั งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหตักรรม ตั งแต่การผลิต 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภณัฑ์จนถึงการตลาด
2.2 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื นท่ีด้านการผลิต เทคโนโลยี 3 830,000 3 830,000 3 830,000 9 2,490,000
สมัยใหม่ การแปรรูป การจ้าหนา่ยและการตลาด ตามแนวพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ ในการด้าเนนิชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภยั

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมปี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชยีงรำย (พ.ศ. 2560 - 2562)

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  รวม 3 ปี
ยุทธศำสตร์
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  รวม 3 ปี
ยุทธศำสตร์

2.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ปน็ระบบและมีคุณภาพและพัฒนา 11 49,680,000 1 48,000,000 1 48,000,000 13 145,680,000
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ตามศักยภาพของพื นท่ีใหเ้ปน็โครงข่ายความร่วมมือ
กับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมและสนบัสนนุการท่องเที่ยว
เชิงอนรัุกษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่น
2.4 พัฒนาบคุลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนใหม้ีความรู้ ความเข้าใจ 8 5,900,000 5 5,100,000 5 5,100,000 18 16,100,000
ในด้านการใหบ้ริการ เพื่อเปน็การสร้างมาตรฐาน และความประทับใจ
แก่นกัท่องเที่ยว

รวมยุทธศำสตร์ที่ 2 42 63,170,000 19 57,890,000 19 57,890,000 80 178,950,000
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำดำ้นกำรศึกษำและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
3.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 11 4,830,000 - - - - 11 4,830,000
ทั งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐาน
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพ 4 782,000 1 82,000 1 82,000 6 946,000
สู่มาตรฐานวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ง
3.3 ส่งเสริมและสนบัสนนุการพัฒนาหนึง่โรงเรียนสามหลักสูตร 11 33,614,684 5 1,690,000 5 1,690,000 21 36,994,684
มุง่สู่ความเปน็เลิศ
3.4 สนบัสนนุการเรียนรู้คู่คุณธรรม และค่านยิมที่พึงประสงค์ โดยค้านงึถึง 1 360,000 1 360,000 1 360,000 3 1,080,000
ภมูิปญัญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา
3.5 พัฒนาส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ - - - - - - - -
เพื่อเปดิโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและท่ัวถึง
3.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ีใหทั้นสมัย หลากหลายและเอื อต่อ - - - - - - - -
การเรียนรู้นโยบายของรัฐบาล

รวมยุทธศำสตร์ที่ 3 27 39,586,684 7 2,132,000 7 2,132,000 41 43,850,684



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  รวม 3 ปี
ยุทธศำสตร์

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำคุณภำพชวีิตและสังคมเพ่ือให้ประชำชน
อยู่เย็นเป็นสุข
4.1 ส่งเสริมและสนบัสนนุ งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม 34 12,131,000 12 8,001,000 12 8,001,000 58 28,133,000
ประเพณีอันดีงามภมูิปญัญาท้องถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟู พัฒนา สืบทอดไว้เปน็
มรดกของท้องถิ่น
4.2 ส่งเสริมสนบัสนนุแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภณัฑ์ - - - - - - - -
โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ
4.3 ส่งเสริมสนบัสนนุการกีฬาและนนัทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ 17 4,790,000 10 1,830,000 10 1,830,000 37 8,450,000
และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
4.4 ส่งเสริมสนบัสนนุกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว 24 6,885,600 19 5,164,100 19 5,164,100 62 17,213,800
การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อ
ใหม้ีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
4.5 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบยีบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ 6 1,050,000 5 750,000 5 750,000 16 2,550,000
เรียบร้อยงานด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั .
การรักษาความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.6 ส่งเสริมและสนบัสนนุงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 4 950,000 4 950,000 4 950,000 12 2,850,000
อย่างเปน็ระบบ ปญัหาอาชญากรรม และการค้ามนษุย์ภายใต้การบริหาร
จัดการอย่างบรูณาการและมีประสิทธิภาพ
4.7 ส่งเสริมและสนบัสนนุการใหค้วามรู้เกี่ยวกับสาธารณภยั 4 800,000 4 800,000 4 800,000 12 2,400,000
และผู้ประสบภยัสาธารณะ
4.8  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในพื นที่ประสบเหตุสาธารณภยั 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000
4.9 ส่งเสริมและสนบัสนนุงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 49 10,050,000 11 7,750,000 11 7,750,000 71 25,550,000
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  รวม 3 ปี
ยุทธศำสตร์

4.10 สนบัสนนุที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน - - - - - - - -
ใหม้ีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน ถาวร และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี

รวมยุทธศำสตร์ที่ 4 139 36,856,600 66 25,445,100 66 25,445,100 271 87,746,800
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิง่แวดล้อมให้ด ำรงควำมสมบูรณแ์ละยั่งยืน
5.1 ส่งเสริมสนบัสนนุการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 1,000,000 - - - - 1 1,000,000
ใหม้นษุย์ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล
5.2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส้านกึใหก้ับประชาชน 3 400,000 3 400,000 3 400,000 9 1,200,000
ในการด้าเนนิการอนรัุกษ์การคุ้มครองดูแล การปลูกปา่ และบ้ารุงรักษาปา่ไม้
น า้ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ใหเ้กิดประโยชนแ์ละเกิดผลส้าเร็จ
อย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด้าริ
5.3 พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหเ้ปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ 5 3,640,000 3 2,140,000 3 2,140,000 11 7,920,000
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ
แบบครบวงจร การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อน
5.4 พัฒนาแหล่งน า้ และระบบบริหารจัดการน า้เพื่อใหเ้พียงพอต่อ 13 9,750,000 11 4,695,000 1 50,000 25 14,495,000
การอุปโภคและบริโภค

รวมยุทธศำสตร์ที่ 5 22 14,790,000 17 7,235,000 7 2,590,000 46 24,615,000
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำดำ้นกำรบริหำรกำรเมอืงกำรปกครอง
6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้าง 7 670,000 7 1,620,000 7 1,620,000 21 3,910,000
เครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพื นฐาน 4 400,000 4 400,000 4 400,000 12 1,200,000
ของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

 ปี 2560  ปี 2561  ปี 2562  รวม 3 ปี
ยุทธศำสตร์

6.3 พัฒนาขีดความสามารถบคุลากรในการปฏบิติัหนา้ที่ตามหลักธรรมาภบิาล 8 4,680,000 8 4,680,000 8 4,680,000 24 14,040,000
6.4 พัฒนา สนบัสนนุ การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 99 83,507,345 32 123,454,000 5 1,554,000 136 208,515,345
ในการปฏบิติัราชการ
6.5 พัฒนาสนบัสนนุการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภบิาล 69 374,279,361 3 300,000 3 300,000 75 374,879,361
6.6 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่น 7 3,110,000 7 3,110,000 7 3,110,000 21 9,330,000
ใหเ้ข้มแข็งเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและบรูณาการร่วมกัน

รวมยุทธศำสตร์ที่ 6 194 466,646,706 61 133,564,000 34 11,664,000 289 611,874,706
รวมทั้งสืน้ 525 765,307,490 188 256,866,100 147 126,921,100 860 1,149,094,690
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ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.16 
ต.แม่ข้าวต้ม - ม.11 ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 800 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,800 ตร.ม.

- 1,000,000 1,400,000 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.1 
ต.ดอยฮาง -  ม.9 
ต.ปา่อ้อดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 620 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,720 ตร.ม.

1,820,000 - - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลามจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเปน็ในเขต อปท.

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.2 
ต.หว้ยชมภ ูอ.เมืองเชียงราย 
 - ม.9 ต.โปง่แพร่ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 325 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,950 ตร.ม.

1,330,000
(500,000)

 -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

4 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.18 ต.ปา่อ้อ
ดอนชัย - ม.8 ต.ทา่สาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 880 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
5,280 ตร.ม. 

2,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

5 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวา่ง ม.11 ต.ปา่อ้อดอนชัย
 - ม.2 ต.แม่กรณ์ 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 490 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,940 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

6 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.3 ต.รอบเวยีง
 - ม.18 ต.ปา่อ้อดอนชัย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 740 ม.

 - 2,000,000  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

7 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.4 ต.สันทราย
 -  ม.1 ต.รอบเวยีง
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 740 ม.

 -  - 2,000,000 จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

8 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.6 
ต.นางแล - ม.16 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 400 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,400 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

9 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.10 
ต.นางแล - ม.11 ต.ทา่สุด 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 370 ม.

 - 1,000,000  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

10 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.2 
ต.รอบเวยีง อ.เมืองเชียงราย 
- ม.11 ต.เวยีงชัย อ.เวยีงชัย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 495 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,970 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

11 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.6 
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย 
 - ม.6 ต.เชียงเค่ียน อ.เทงิ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 410 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,460 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

12 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.19 
ต.หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย - 
ม.11 ต.แม่อ้อ อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 380 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,280 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

13 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.3 
ต.หว้ยสัก อ.เมืองเชียงราย - 
ม.3 ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 190 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,140 ตร.ม.

500,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

14 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.26 
ต.หว้ยสัก - ม.6 ต.ทา่สาย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 190 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,140 ตร.ม.

500,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-5   



 3-1-6   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

15 ขยายถนนพร้อมปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร
พาราสเลอร่ีซีล 
(Para Slurry Seal) 
เชื่อมระหวา่ง ม.6 ต.แม่ข้าวต้ม
- ม.7 ต.ทา่สุด อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 470 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,820 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนน
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

16 ขยายถนนพร้อมปรับปรุง
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.3 ต.ริมกก 
 - ม.3 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 390 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,340 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ขยาย

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

17 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอลฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวา่ง ม.15 ต.ปา่อ้อ
ดอนชัย อ.เมืองเชียงราย - 
ม.7 ต.บวัสลี อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 850 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
5,100 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

18 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
สายทาง ชร.3034 เชื่อม
ระหวา่งบา้นฝ่ังหมิ่น ม.4 
ต.ริมกก - ม.5 ต.แม่ข้าวต้ม 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
(ปลีะ 1,000 ม.)

- 4,000,000 4,000,000 จ านวนถนนผิว
จราจรแอสฟลัทติ์ก
คอนกรีตที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

19 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราสเลอร่ีซีล เชื่อมระหวา่ง
ม.17 ต.แม่ข้าวต้ม - ม.5 
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 850 ม.

 - 1,000,000  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

20 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.2 ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย - ม.8 
ต.เวยีงเหนือ อ.เวยีงชัย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 200 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,200 ตร.ม.

500,000  -  - จ านวถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-7   



 3-1-8   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

21 ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
โดยวธิ ีPavement In - Place
Recycling เชื่อมระหวา่ง ม.1
ต.แม่ยาว - ชุมชนหว้ยปลากั้ง 
เขต ทน.เชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 
ขนาดกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 416 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,496 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 
ขนาดกวา้ง 7.00 ม.
ยาว 180 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,200 ตร.ม.

1,500,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

22 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ข้ามล าน้ าหว้ยลึก 
เชื่อมระหวา่ง ม.2 ต.ดอยฮาง 
- ม.4 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ขนาด 2 ช่องจราจร
ทางรถกวา้ง 8.00 ม.
ยาว 6.00 ม. (ชนิดแบบ
มีทางเทา้ ข้างละ 1 ม.)

1,000,000  -  - จ านวนสะพาน
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

23 ขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.1 
ต.ทา่สาย - เขต ทน.เชียงราย 
ต.รอบเวยีง อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิม
กวา้ง 4.00 ม.
ยาว 10.00 ม. 
เปน็กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 10.00 ม.

500,000  -  - จ านวนความกวา้ง
ของสะพานที่ได้รับ
การขยาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

24 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราสเลร่ีซีล (Para Slurry 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.3 
ต.แม่ข้าวต้ม - ม.5 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 900 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
5,400 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง หมู่ 14  
ต.ปา่อ้อดอนชัย - หมู่ 12 
ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,100 ม.
หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 5,500 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

    อ าเภอแม่จัน
26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.6 
ต.แม่ค า - ม.7 ต.ศรีค้ า 
อ.แม่จัน  จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 635 ม. หนาเฉล่ีย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 3,810 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวน
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.2
ต.แม่ไร่ - ม.7 ต.หว้ยไคร้ 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 355 ม. หนาเฉล่ีย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 2,130 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-9   



 3-1-10   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

28 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.10 
ต.ปา่ตึง - ม.3 ต.ปา่ซาง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 625 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
3,750 ตร.ม.

2,230,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

29 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.3 
ต.ปา่ตึง - ม.7 ต.ปา่ซาง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 275 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,650 ตร.ม.

770,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

30 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) ของ
อบจ.เชียงราย สายทางเชื่อม
ระหวา่ง บา้นปา่ซางหลวง ม.3
ต.ปา่ซาง - บา้นสันโค้ง ม.10 
ต.ปา่ตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 750 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
3,750 ตร.ม.

1,200,000 - - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ซ่อมแซม
ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

31 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนิคลุก
เชื่อมระหวา่ง ม.2 ต.ศรีค้ า - 
ม.8 ต.สันทราย อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 7.00 ม.
ยาว 1,390 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
9,730 ตร.ม.

2,000,000 - - จ านวนถนนหนิ
คลุกที่ได้ซ่อมแซม
ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

อ าเภอแม่สาย
32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.3 
ต.หว้ยไคร้ - ม.7 
เขต ทต.หว้ยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 347 ม. หนาเฉล่ีย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 2,082 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนน คสล. 
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

33 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง 
ม.11 ต.แม่สาย - ม.3 
ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 700 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,200 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยางที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

34 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
เชื่อมระหวา่ง ม.6 ต.แม่สาย  -
 ม.4 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 800 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,800 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-11   
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

35 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.1 
ต.ศรีเมืองชุม - ม.3 ต.เกาะช้าง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 790 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,740 ตร.ม.

2,200,000  -  - จ านวนของถนนที่
ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัล์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.9 ต.เวยีงพาง
ค า - ม.12 ต.โปง่ผา 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 320 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,920 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

37 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.5 
ต.ศรีเมืองชุม - ม.9 
ต.เวยีงพางค า อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 350 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,100 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

38 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.12 
ต.โปง่ผา - ม.6 ต.เวยีงพางค า
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 800 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,800 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

39 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวา่ง ม.13
ต.เกาะช้าง - ม.4 
ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 450 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,700 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.12 
ต.โปง่ผา - ม.9 ต.เวยีงพางค า
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 800 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,800 ตร.ม.

- 2,000,000  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-13   



 3-1-14   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

41 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) เชื่อมระหวา่ง 
ม.5 ต.โปง่ผา - ม.9 
ต.เวยีงพางค า อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 680 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,080 ตร.ม.

1,800,000
(1,500,000)

- - จ านวน
ถนนลาดยางที่
ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอเชียงแสน
42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.9 
ต.โยนก อ.เชียงแสน - ม.5 
ต.จันจวา้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 680 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,080 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอเชียงของ
43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.10 
ต.เวยีง - ม.7 ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 360 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,160 ตร.ม.

1,200,000
(2,000,000)

 -  - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

44 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง
ม.6 ต.หว้ยซ้อ - ม.10 ต.คร่ึง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 730 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,380 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนถนน 
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

45 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เชื่อมระหวา่ง ม.1 ต.เวยีง - 
ม.7 ต.ริมโขง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 1,250 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
7,500 ตร.ม.

- 500,000 - จ านวนถนนหนิ
คลุกที่ได้รับการ
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

46 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนิคลุก
เชื่อมระหวา่ง ม.7 ต.หว้ยซ้อ 
- ม.4 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 3,700 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
22,200 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนถนน
หนิคลุก 
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอเทงิ
47 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.20 
ต.หงาว อ.เทงิ - ม.7 ต.ภซูาง 
อ.ภซูาง จ.พะเยา

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,000 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตร.ม.

- 1,000,000 1,300,000 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-15   



 3-1-16   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.5 ต.ง้ิว 
- ม.3 ต.ปล้อง อ.เทงิ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม.

- 3,000,000 3,000,000 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.12 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทงิ - ม.5 
ต.ปา่แงะ อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 2,500 ม.

- 3,000,000 3,000,000 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กเส้นหว้ยหลอด เชื่อม
ระหวา่ง ม.10 ต.ปล้อง - 
ต.เชียงเค่ียน อ.เทงิ จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 4.00 ม. 
ยาว 3,000 ม.
หนา 0.15 ม.
(ปลีะ 1,000 ม.)

- 2,000,000 2,000,000 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

51 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์คคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวา่ง ม.14 ต.เวยีง  
 - ม.1 ต.สันทรายงาม 
อ.เทงิ จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 800 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,800 ตร.ม.

- 1,000,000 1,400,000 จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

52 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
เคพซีล (Para Cape Seal)
เชื่อมระหวา่ง ม.9 
ต.ศรีดอนไชย - ม.9 ต.แม่ลอย
อ.เทงิ จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,140 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,840 ตร.ม.

3,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยางที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

53 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ
เคพซีล (Cape Seal) เชื่อม
ระหวา่ง ม.3 ต.หนองแรด
 - ม.18 ต.เวยีง อ.เทงิ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 820 ม.

 - 2,300,000  - จ านวน
ถนนลาดยางที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

54 ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวา่ง ม.8 ต.ปล้อง 
 - ม.2 ต.หนองแรด อ.เทงิ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 350 ม.

- - 1,000,000 จ านวน
ถนนลาดยางที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-17   



 3-1-18   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

55 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนก
รีต(Asphaltic Concrete)
พร้อมวางทอ่ระบายน้ า 
สายทาง ชร.5090 เชื่อม
ระหวา่ง  ม.8 ต.ปล้อง - 
ม.3 ต.หนองแรด อ.เทงิ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 8.00ม. 
ยาว 275 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,200 ตร.ม.

2,000,000  - 2,000,000 จ านวนถนนที่ได้
ซ่อมสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวา่ง ม.2 ต.แม่ลอย
อ.เทงิ จ.เชียงราย - ม.11
ต.หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 820 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,920 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยางที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

57 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวา่ง ม.11 ต.ง้ิว 
อ.เทงิ - ม.2 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,150 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
6,900 ตร.ม.

2,000,000  - - จ านวนถนนที่ได้
ซ่อมสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

    อ าเภอพาน
58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.4 
ต.เมืองพาน - ม.15 ต.ปา่หุ่ง
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 570 ม. หนาเฉล่ีย 
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 3,420 ตร.ม.

1,700,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.11 
ต.เมืองพาน - ม.7 ต.สันกลาง 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 240 ม. หนาเฉล่ีย
0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 1,440 ตร.ม.

700,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

60 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.14 
ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 670 ม. หนาเฉล่ีย
0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 4,020 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

61 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.10 
ต.ดอยงาม - ม.5 ต.เวยีงหา้ว
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 670 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,020 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-19   



 3-1-20   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

62 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.3 
ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย -
ม.7 ต.ปา่แฝก อ.แม่ใจ 
จ.พะเยา

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 70 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
420 ตร.ม.

200,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

63 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.14 
ต.ม่วงค า - ม.4 ต.หวัง้ม 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 200 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,200 ตร.ม.

500,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

64 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.4
ต.แม่เย็น - ม.6 ต.ทานตะวนั
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 200 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,200 ตร.ม.

500,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

65 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหวา่ง ม.24 
ต.เมืองพาน - ม.4 ต.สันติสุข 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ขยายถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก
ข้างละ 1.00 ม. 
จากเดิมกวา้ง 4.00 ม. 
เปน็กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 600 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,200 ตร.ม.

600,000  -  - จ านวน
ถนน คอนกรีตเสริม
เหล็ก ที่ได้ขยาย

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

66 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนิคลุก
เชื่อมระหวา่ง ม.3 ต.แม่อ้อ -
ม.14 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 3,000 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
18,000 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนหนิคลุก
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

67 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอลฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.19 
ต.เจริญเมือง - ม.3 ต.สันติสุข
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 ม. 
ยาว 800 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,800 ตร.ม.

2,000,000
(2,000,000)

- 2,900,000 จ านวน
ถนนที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง
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 3-1-22   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

68 ซ่อมสร้างถนนผิวจราจร
ลาดยางแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
สายทางเชื่อมระหวา่ง ม.6 
ต.เมืองพาน - ม.12 ต.ปา่หุ่ง
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 820.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,920 ตร.ม.

 - 1,900,000 - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

69 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) เชื่อมระหวา่ง 
ม.4,ม.10 ต.หวัง้ม - ม.7 
ต.ดอยงาม อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 ม. ยาว 210 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,260 ตร.ม.

500,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

70 ปรับปรุงถนนหนิคลุก 
เชื่อมระหวา่ง ม.1 ต.ธารทอง
อ.พาน - ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 ม. ยาว 2,000 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
12,000 ตร.ม.

500,000  -  - จ านวน
ถนนหนิคลุก
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

71 ก่อสร้างสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.2 ต.แม่เย็น 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ขนาด 2 ช่องทางจราจร
ทางรถกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 16.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเทา้)

- 1,700,000 - จ านวนสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

72 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.3
ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย -
 ม.7 ต.ปา่แฝก อ.แม่ใจ 
จ.พะเยา

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 
6.00 ม. ยาว 70 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 420 ตร.ม.

2,000,000 - - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

73 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) เชื่อมระหวา่ง
ม.10 ต.ดอยงาม - ม.5 
ต.เวยีงหา้ว อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 830 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,980 ตร.ม.

2,000,000 - - จ านวนสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

    อ าเภอปา่แดด
74 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง 
ม.3,ม.11 ต.ปา่แดด - ม.17 
ต.ปา่แงะ อ.ปา่แดด จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,250 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
7,500 ตร.ม.

3,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-23   



 3-1-24   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

อ าเภอแม่สรวย
75 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) เชื่อมระหวา่ง 
ม.12 ต.เจดีย์หลวง - ม.3 
เขต ทต.เจดีย์หลวง 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 300 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,800 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

76 ปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราเคพซีล 
(Para Cape Seal) 
เชื่อมระหวา่ง ม.8 ต.ศรีถ้อย  -
ม.7 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 475 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,850 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

77 ปรับปรุงและซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวา่ง ม.16 ต.ปา่แดด
- ม.1 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 600 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
3,600 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

78 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามล าน้ าแม่ยางมิ้น 
เชื่อมระหวา่ง ม.11 ต.ศรีถ้อย
 - ม.11 ต.ทา่ก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 16 ม.
ชนิดไม่มีทางเทา้

2,000,000  -  - จ านวนสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

79 ขยายสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามแม่น้ าลาว 
เชื่อมระหวา่ง ม.1 ต.แม่พริก -
ม.16 ต.ปา่แดด อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
จากเดิมกวา้ง 4.00 ม.
ยาว 64 ม. 
เปน็กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 64 ม.

3,500,000
(3,000,000)

 -  - จ านวนสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ได้ขยาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

80 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.1 
ต.แม่พริก - ม.16 ต.ปา่แดด 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 350 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,100 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

81 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.7,8 
ต.วาว ี- ม.15 ต.แม่สรวย 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 680 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,080 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-25   



 3-1-26   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

82 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.9
ต.แม่พริก - ม.10 ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 680 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
4,080 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอเวียงปา่เปา้
83 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.3 ต.เวยีง - 
ม.4 ต.สันสลี อ.เวยีงปา่เปา้
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 850 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
5,100 ตร.ม.

3,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

84 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.12 ต.เวยีง -
ม.3 ต.บา้นโปง่ อ.เวยีงปา่เปา้
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 425 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,550 ตร.ม.

1,300,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

85 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวา่ง ม.5 ต.แม่เจดีย์ 
- ม.7 เขต ทต.เวยีงกาหลง 
อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 420 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,520 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

86 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวา่ง ม.6 ต.แม่เจดีย์
- ม.1 เขต ทต.แม่ขะจาน 
อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 420 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
2,520 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

87 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.11 
ทต.เวยีงกาหลง - ม.10 
ทต.แม่ขะจาน อ.เวยีงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 850 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
5,100 ตรม.

2,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-27   



 3-1-28   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

88 ก่อสร้างถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวา่ง ม.2 ต.แม่เจดีย์
- ม.1 ทต.แม่ขะจาน 
ต.แม่เจดีย์ อ.เวยีงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 850.00 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
5,100 ตร.ม.

- 1,000,000 1,000,000 จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

89 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข้ามล าน้ าแม่ฉางข้าว 
ม.10 ต.ปา่ง้ิว - ม.7 ต.บา้นโปง่
อ.เวยีงปา่เปา้ จ.เชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ขนาดสองช่องจราจร 
ทางรถกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 16 ม. 
(ชนิดไม่มีทางเทา้)

2,000,000
(1,500,000)

 -  - จ านวนสะพานที่ได้
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง

90 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมรางระบายน้ า 
เชื่อมระหวา่ง ม.2
เขต ทต.เวยีงปา่เปา้ - ม.7 
ต.เวยีง อ.เวยีงปา่เปา้ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 8.00 ม.
ยาว 170 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
1,360 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอเวียงชัย
91 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหนิคลุก 

เชื่อมระหวา่ง ม.1 ต.เมืองชุม 
- ม.4 ต.ผางาม อ.เวยีงชัย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 2,000 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่
12,000 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวน
ถนนที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

92 ซ่อมแซมปรับปรุงท านบดิน
คลองชลประทาน 
เชื่อมระหวา่ง ม.7 ต.เวยีงชัย
 - ม.7 ต.เมืองชุม อ.เวยีงชัย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

หลังท านบ
กวา้ง 5.00 ม.
ยาว 2,500 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
12,500 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนท านบดิน
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

93 ซ่อมแซมปรับปรุงท านบดิน
คลองชลประทาน 
เชื่อมระหวา่ง ม.9 ต.เมืองชุม
 - ม.2 ต.เวยีงเหนือ 
อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

หลังท านบ
กวา้ง 3.00 ม.
ยาว 3,300 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
9,900 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนท านบดิน
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

94 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมเขื่อนปอ้งกันตล่ิง
ล าหว้ย เชื่อมระหวา่ง ม.4 
ต.ผางาม - ม.1 ต.เมืองชุม 
อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 10.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเทา้) 
พร้อมเขื่อนปอ้งกันตล่ิง

1,200,000    -   - จ านวนสะพาน คสล.
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง*

 3-1-29   



 3-1-30   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

อ าเภอแม่ลาว
95 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.1 
ต.จอมหมอกแก้ว - ม.12 
ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 520 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,120 ตร.ม.

1,500,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

96 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง  
ม.3 ต.ดงมะดะ - ม.5
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 520 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,120 ตร.ม.

1,500,000 - - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอขุนตาล
97 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.13
ต.ต้า อ.ขุนตาล - ม.6
ต.เวยีง อ.เทงิ จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 505 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,030 ตร.ม.

1,500,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

98 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.13 
ต.ปา่ตาล - ม.9 ต.ยางฮอม 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 395 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,370 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนนลาดยางจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape 
Seal) เชื่อมระหวา่ง ม.12 
ต.ปา่ตาล - ม.6 ต.ต้า 
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 500 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,000 ตร.ม.

1,500,000
(1,500,000)

 -  - จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอพญาเม็งราย
100 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร

แอสฟสัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) 
เข้าสู่แหล่งทอ่งเที่ยวอุทยาน
น้ าตกตาดควนั ม.6 ต.ตาดควนั
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 680 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
4,080 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยางที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

 3-1-31   



 3-1-32   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

101 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) 
เชื่อมระหวา่ง ม.10 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย - ม.7 
ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 410 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,460 ตร.ม.

1,000,000
(2,000,000)

 -  - จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

102 ก่อสร้างถนนลูกรัง 
เชื่อมระหวา่ง ม.5 ต.แม่ต  า 
 - ม.7 ต.ตาดควนั 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 2,200ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
13,200 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนน
ลูกรังที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

103 ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวจราจรพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) เชื่อมระหวา่ง 
ม.4 ต.ตาดควนั - ม.17 
ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม 
ยาว 630 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,780 ตร.ม.

2,000,000
(2,000,000)

- - จ านวน
ถนนลาดยางที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

อ าเภอเวียงแก่น
104 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.3 
ต.ทา่ข้าม - ม.3 ต.ปอ 
อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 330 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,980 ตร.ม.

1,120,000
(2,000,000)

 -  - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

105 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.2 
ต.ทา่ข้าม - ม.5 ต.ปอ 
อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 140 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
840 ตร.ม.

500,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง
106 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.3 
ต.แม่ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง -
ม.7 ต.แม่ค า อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 560 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,360 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

107 ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทาง อบจ.3028 
เชื่อมระหวา่งบา้นหว้ยผ้ึง ม.2 
ต.แม่สลองใน - แยก ทล.1138
กม.ที่ 5+800 บา้นสามัคคีเก่า
ม.11 ต.แม่ฟา้หลวง 
อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,200 ม.  
(ปลีะ 600 ม.)

- 2,000,000 2,000,000 จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ซ่อมสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

108 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อม
ระหวา่ง ม.14 
ต.แม่ฟา้หลวง อ.แม่ฟา้หลวง - 
ม.7 ต.หว้ยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 580 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,480 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ านวนถนน
ที่ได้ปรับปรุง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

109 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.14 
ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้หลวง 
จ.เชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 12 ม.
(ชนิดมีทางเดินเทา้)

1,500,000  -  - จ านวนสะพาน
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

110 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.2
ต.แม่สลองใน - ม.17 
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 970 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
5,820 ตร.ม.

3,550,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอเวียงเชียงรุง้
111 ก่อสร้างถนนลาดยาง

ผิวจราจรพาราเคพซีล (Para 
Cape Seal) เชื่อมระหวา่ง
ม.8 ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง -
ม.9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,160 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,960 ตร.ม.

3,000,000  -  - จ านวนถนน
ลาดยางที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.3 
ต.ดงมหาวนั - ม.6 ต.ทุ่งก่อ
อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 90 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
540 ตร.ม.

258,000 - - จ านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

113 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.8 
ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง - ม.9 
ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 600 ม. 
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,600 ตร.ม.

1,742,000  -  - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง

114 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete)
เชื่อมระหวา่ง ม.4 ต.ทุ่งก่อ 
 - ม.11 ต.ดงมหาวนั 
อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 600 ม. 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,600 ตรม.

1,500,000 - - จ านวน
ถนนลาดยาง
ที่ได้ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

อ าเภอดอยหลวง
115 ขยายสะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก เชื่อมระหวา่ง ม.8 
ต.หนองปา่ก่อ - ม.6 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพื่อใหป้ระชาชนได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสัญจร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก
จากเดิมกวา้ง 4.00 ม.
ยาว 5.00 ม. 
เปน็กวา้ง 7.00 ม.     
ยาว 5.00 ม.

437,500 - - จ านวนสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ที่ได้ขยาย

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
และปลอดภยัในการสัญจร

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับเข้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่ โครงการ/กิจกรรม

116 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อมระหวา่ง 
ม.9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - 
ม.8 ต.ปา่ซาง อ.เวยีงเชียงรุ้ง 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคม
ใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม.
ยาว 540 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
3,240 ตร.ม.

1,500,000  -  - จ านวนถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้
ก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทางคมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

กองช่าง*

141,357,500 30,400,000 27,000,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1 แนวทางที่ 1
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดท าปา้ยจราจรสังเคราะห์
พร้อมติดต้ังในถนน

เพื่อบอกเส้นทางในการสัญจร จ านวน 1 ชุด 500,000
(500,000)

- - จ านวน 1 ชุด
ที่ได้รับการจัดท า

ประชาชนที่ได้รับความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการสัญจร

กองช่าง

2 ก่อสร้างฐานรองรับถังบรรจุ
ยางแอสฟลัท์

เพื่อใช้ในการปฏบิติังานของ อบจ.
เชียงราย

จ านวน 1 ฐาน
ขนาดกวา้ง 7.00 ม. 
ยาว 7.80 ม.

200,000
(100,000)

- - จ านวนฐานรองรับ
ถังบรรจุยางแอส
ฟลัทท์ี่ก่อสร้าง

มีฐานรองรับถังบรรจุยาง
แอสฟลิทเ์พื่อใช้ในการ
ปฏบิติังานของ 
อบจ.เชียงราย

กองช่าง

3 ก่อสร้างโรงเก็บเคร่ืองจักรกล เพื่อเก็บเคร่ืองจักรกล 
ใหอ้ยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

จ านวน 1 หลัง  
ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว 56.00 ม. 
สูง 5.50 ม.

2,000,000 - - จ านวนโรง
เคร่ืองจักรกล
ที่ก่อสร้าง

มีโรงเก็บเคร่ืองจักรกล 
เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน

กองช่าง

2,700,000 0 0

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลามจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเปน็ในเขต อปท.
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเปน็

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1 แนวทางที่ 2

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ



เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้
ความเข้าใจในการปฏบิติัตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวม
จังหวดัเชียงราย และความรู้
เกี่ยวกับการเตรียมพร้อม
รับมือจากแผ่นดินไหว

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและ
สามารถน าไปสู่การปฏบิติั
ได้อย่างถูกต้อง

จ านวน  330 คน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้ารับการอบรม
น าความรู้
ความเข้าใจและ
สามารถน าไปสู่
การปฏบิติัได้อย่าง
ถูกต้อง

ลดปญัหาข้อร้องเรียนหรือ
ฟอ้งร้องคดีความทาง
กฎหมาย

กองช่าง

200,000 200,000 200,000

144,257,500 30,600,000 27,200,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันางานด้านการผังเมือง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1
รวมยุทธศาสตรท์ี่ 1 แนวทางที่ 3

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง พื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลามจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ าเปน็ในเขต อปท.
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ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 พฒันาทกัษะผลิตภณัฑ์ทาง
การเกษตรหรือผลิตภณัฑ์
ชุมชนใหไ้ด้มาตรฐานสู่สากล

เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ใหก้ับกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ด้านการผลิตสินค้า
และการพฒันารูปแบบสินค้าและ
การศึกษาแลกเปล่ียนประสบการณ์
ด้านการผลิตและการบรรจุหบีหอ่

กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชุมชน
ในจังหวดัเชียงราย 
จ านวน 200 คน

200,000
(700,000)

200,000 200,000 ร้อยละของกลุ่ม
เกษตรและกลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภณัฑ์
ชุมชนในจังหวดั
เชียงรายมีความรู้
ในการผลิตสินค้าที่
มีมาตรฐานมากขึ้น

กลุ่มเกษตรกรและ
ผู้ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์
ชุมชนได้รับการพฒันา
ทกัษะเพิ่มศักยภาพใหก้ับ
กลุ่มมากขึ้นและมีความรู้
ความสามารถในการ
พฒันาผลผลิตใหม้ีคุณภาพ
และมีมาตรฐานสู่สากลได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
และกลุ่มผู้พกิาร ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหตัถกรรมต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
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 3-2-2   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
และกลุ่มผู้พกิาร ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหตัถกรรมต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 การจัดมหกรรมจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิ่น
 สินค้าทางการเกษตร 
กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตและ
จ าหน่ายในจังหวดัเชียงราย

เพื่อจัดงานมหกรรมการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิ่น สินค้า
ทางการเกษตรใหก้ับผู้ประกอบการ
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP SME 
กลุ่มเชียงรายขายดี และกลุ่มต่าง ๆ
จ านวน 2 คร้ัง
ในปงีบประมาณ 2560

จ านวน 2 คร้ัง/ปี 700,000
(900,000)

700,000 700,000 จ านวนคร้ังที่ได้จัด
งาน มหกรรม
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ชุมชน สินค้าทาง
เกษตรกรรม

กลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตและ
จ าหน่ายมีทกัษะ เทคนิค
ในการผลิตสินค้าใหม้ี
คุณภาพได้มาตรฐาน เพิ่ม
มูลค่าสินค้าสร้างรายได้
ใหแ้ก่ผู้ประกอบและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

3 จัดงานสับปะรดนางแล ภแูล
ล้ินจี่ และของดีเมืองเชียงราย
ประจ าป ี2560

เพื่อจัดงานส่งเสริมการตลาดใหก้ับ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกล้ินจี่ สับปะรด
และผู้ผลิตสินค้า ผลิตภณัฑ์ชุมชน
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีตลาดในการ
จ าหน่ายสินค้าได้มากขึ้น

จ านวน 1 คร้ัง ( 5 วนั ) 500,000 500,000 500,000 จ านวนวนัที่ได้จัด
งาน/กิจกรรม 

เกษตรกรมีช่องทางในการ
จ าหน่ายผลผลิตเพิ่มมาก
ขึ้นและผู้บริโภคได้รับ
สินค้าและบริการที่ได้
มาตรฐานและมีคุณภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

4 มหกรรมประชารัฐ
จังหวดัเชียงราย

เพื่อจัดงานมหกรรมประชารัฐจังหวดั
เชียงราย เช่น กิจกรรมสาธติให้
ความรู้ด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้
และความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
ด้านการ เกษตรใหก้ับผู้ประกอบการ
 SME ประชาชน ผู้ที่สนใจ นักเรียน
 นักศึกษา

ผู้ประกอบการ SME 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน
  กลุ่มเกษตรกร และ
ประชาชนผู้สนใจ 
นักเรียน นักศึกษา ใน
เขตจังหวดัเชียงราย 
ประมาณ 500 คน

200,000   -   - ร้อยละของ
ผู้ประกอบการ SME
ประชาชนผู้ สนใจ
นักเรียนนักศึกษา
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในกิจกรรมที่
ได้สาธติ ที่ได้
เผยแพร่ในงาน

เศรษฐกิจชุมชนรากฐาน
เกิดความเข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ สร้าง
เครือข่ายสานพลังประชา
รัฐ ส่งเสริม SME ใหเ้กษตร
เปน็ผู้ผลิตสินค้าแปรรูป
และจ าหน่ายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
และกลุ่มผู้พกิาร ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหตัถกรรมต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 พฒันาและต่อยอดอาชีพ 
การแปรรูปพชืผักผลไม้ใน
พื้นที่ตามฤดูกาลของกลุ่ม
พฒันาสตรีจังหวดัเชียงราย

เพื่อฝึกอบรมใหก้ับกลุ่มพฒันาสตรี
ทั้ง 18 อ าเภอ กลุ่มอาชีพใน
หลักสูตรการแปรรูปพชืผักผลไม้ใน
พื้นที่ตามฤดูกาล

กลุ่มพฒันาสตรีจังหวดั
เชียงราย 18 อ าเภอ
และผู้ที่สนใจ จ านวน 
250 คน

600,000 600,000 600,000 ร้อยละของกลุ่ม
พฒันาสตรีที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
เพิ่มขึ้นสามารถน า
ความรู้ไปถ่ายทอด
ผลิตภณัฑ์ของ
ตนเองได้

กลุ่มพฒันาสตรีที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมมีความรู้และมี
ประสบการณ์ในหลักสูตร
การแปรรูปพชืผักผลไม้ ท า
ใหม้ีรายได้เพิ่มขึ้นและยัง
สามารถเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภณัฑ์ท าใหจ้ังหวดั
เชียงรายมีสินค้าที่มีรูปแบบ
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

6 พฒันาผลิตภณัฑ์ผ้าถิ่น ผ้า
ไทยและพฒันาบรรจุภณัฑ์
ในรูปแบบใหม่ ของกลุ่ม
พฒันาสตรี และประชาชน
ในจังหวดัเชียงราย

เพื่ออบรมกลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าถิ่นผ้า
ไทยในการพฒันารูปแบบเทคนิค
ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ 
ตลอดจนการแลกเปล่ียนเรียนรู้
เทคนิคต่างๆจากแหล่งเรียนรู้อื่น ให้
ผ้าถิ่นผ้าไทยมีความทนัสมัยสามารถ
เข้าร่วมแข่งขันในตลาด
ระดับประเทศและระดับอาเซียนได้

กลุ่มอาชีพ กลุ่มพฒันา
สตรี ผู้สนใจ 18 
อ าเภอ และผู้ที่สนใจ 
220 คน

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของกลุ่ม
อาชีพผู้ผลิตผ้าถิ่น 
ผ้าไทย มีความรู้
และน าไปปรับใช้ใน
อาชีพได้

กลุ่มอาชีพผู้ผลิตผ้าถิ่นไทย
 มีรายได้เพิ่ม
รูปแบบของผลิตภณัฑ์ผ้า
ถิ่น ผ้าไทย มีการออกแบบ
ที่ทนัสมัยมากขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

 3-2-3   



 3-2-4   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
และกลุ่มผู้พกิาร ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหตัถกรรมต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

7 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและ
พฒันา ความรู้ทกัษะการ
ประกอบอาชีพใหก้ับ
ประชาชนทั่วไป หลักสูตร
"การสร้างร้านค้าออนไลน์
เพื่อสร้างรายได้ใหก้ับ
ประชาชน"

เพื่ออบรมใหก้ับประชาชนผู้วา่งงาน 
บณัฑิตจบใหม่ใหม้ีความรู้เกี่ยวกับ
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งด้าน
ระบบคอมพวิเตอร์ การตลาดและ
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประชาชนที่วา่งงาน
และบณัฑิตที่จบใหม่
จ านวน 60 คน

230,000 230,000 230,000 จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม มีความรู้
เกี่ยวกับการ
พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ด้านระบบ
คอมพวิเตอร์ 
การตลาดและด้าน
กฎหมาย

1. ประชาชนที่วา่งงานได้
ฝึกอาชีพและสามารถ
ประกอบอาชีพในทอ้งถิ่น
ของตนเองได้
2. บณัฑิตใหม่ที่ยังไม่ได้
งานท า สามารถเปน็
ผู้ประกอบการใหม่และ
ประกอบอาชีพได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

8 จัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ
คอมพวิเตอร์ "การสร้าง
ร้านค้าออนไลน์ เพื่อสร้าง
รายได้ใหก้ับเด็กและเยาวชน

เพื่อจัดฝึกอบรมใหก้ับเด็กและ
เยาวชนในการใช้โปรแกรมเพื่อ
การจัดการซ้ือขายออนไลน์ด้วย
เทคโนโลยีการบริหารจัดการที่
ทนัสมัย พร้อมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการตลาดรองรับ
การเปดิเสรีของประชาคมอาเซียน

เด็กและเยาวชน 
นักศึกษา ในพื้นที่
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 60 คน

230,000 230,000 230,000 จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่เข้ารับ
การฝึกอบรม มี
ความรู้ในการใช้
โปรแกรมเพื่อการ
จัดการซ้ือขาย
ออนไลน์ด้วย
เทคโนโลยี

เด็กและเยาวชนสามารถใช้
โปรแกรมเพื่อการจัดการ
ซ้ือขายออนไลน์เพื่อ
ประกอบอาชีพได้
มีเครือข่ายสินค้าชุมชน 
และพฒันาความร่วมมือ 
รองรับการเปดิเสรีของ
ประชาคมอาเซียน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
และกลุ่มผู้พกิาร ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหตัถกรรมต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

9 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและ
พฒันา ความรู้ ทกัษะการ
ประกอบอาชีพใหก้ับคน
พกิารและผู้ด้อยโอกาส

เพื่ออบรมใหก้ับคนพกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสใหม้ีความรู้ ทกัษะอาชีพ
 การฝึกลักษณะนิสัยในการท างาน 
การบริการ สามารถเล้ียงตนเองได้
และไม่เปน็ภาระของสังคม

คนพกิารและ
ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
จังหวดัเชียงราย 18 
อ าเภอๆละ 30 คน 
จ านวน 540 คน

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรม มีความรู้
 ทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ

ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาสมี
ความรู้และทกัษะเฉพาะ
ตามมาตรฐานมีอาชีพใน
ครอบครัวและชุมชน และ
มีศักยภาพมีทกัษะอาชีพมี
รายได้สามารถเล้ียงตัวเอง
ได้ไม่เปน็ภาระของสังคม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

10 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและ
พฒันา ความรู้ทกัษะการ
ประกอบอาชีพใหก้ับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ

เพื่อฝึกอบรมใหก้ับผู้สูงอายุเกี่ยวกับ
อาชีพใหม้ีรายได้และมีกิจกรรมเสริม
ใหเ้กิดการรวมกลุ่ม เกิดการสนับสนุน
การพฒันาเครือข่ายอาชีพหรือการ
พฒันาอื่นที่เกี่ยวข้องได้

ผู้สูงอายุในพื้นที่
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 540 คน

300,000
(150,000)

300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้สูงอายุที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ทกัษะในการ
ประกอบอาชีพ

1. ผู้สูงอายุมีความรู้
เกี่ยวกับอาชีพเสริมที่
สามารถเพิ่มพนูรายได้เอง
2. ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่ม 
ท ากิจกรรม สร้างความ
สามัคคีและสร้างก าลังใจ
ในการด าเนินชีวติ
3.มีเครือข่ายของผู้สูงอายุ
เพิ่มมากขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

11 พฒันาและต่อยอดอาชีพ 
การแปรรูปผลไม้เมืองหนาว
และสมุนไพร ของกลุ่ม
พฒันาสตรีจังหวดัเชียงราย

เพื่ออบรมใหก้ับกลุ่มพฒันาสตรีและ
ผู้ที่สนใจในหลักสูตรการแปรรูป
ผลไม้เมืองหนาวและสมุนไพร

กลุ่มพฒันาสตรีจังหวดั
เชียงราย 18 อ าเภอ
และผู้ที่สนใจ จ านวน 
250 คน

600,000 600,000 600,000 ร้อยละของกลุ่ม
พฒันาสตรีและผู้ที่
สนใจเข้าร่วม
ฝึกอบรมใน
โครงการฯ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
และประสบการณ์ในเร่ือง
การแปรรูปผลไม้เมือง
หนาวและสมุนไพร

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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 3-2-6   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
และกลุ่มผู้พกิาร ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหตัถกรรมต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

12 บริหารจัดการร้านค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชนและผลผลิต
ทางการเกษตร

เพื่อบริหารจัดการร้านค้าผลิตภณัฑ์
ชุมชนบริเวณ ทา่อากาศยาน
แม่ฟา้หลวงเชียงราย ใหเ้ปน็สถานที่
จ าหน่ายผลิตภณัฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ
และเพิ่มช่องทางการตลาดใหก้ับ
กลุ่มอาชีพ

ร้านค้าบริเวณ
สนามบนิทา่อากาศยาน
แม่ฟา้หลวงเชียงราย 
จ านวน 1 แหง่

200,000   -   - จ านวนคร้ังในการ
บริหารจัดการ
ร้านค้า

1. ผู้ผลิตสินค้าชุมชนมี
ช่องทางการประชาสัมพนัธ์
และจ าหน่ายสินค้าเพิ่มเต่ิม
2. นักทอ่งเที่ยวรู้จัก
ผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพของ
จังหวดัเชียงรายมากขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

13 ก่อสร้างอาคารศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการเกษตรประจ า
อ าเภอแม่สาย ม.13 
ต.บา้นด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้
ด้านการเกษตรประจ าอ าเภอแม่สาย
 ม.13 ต.บา้นด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

ก่อสร้างอาคาร
ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 28.00 ม.
จ านวน 1 แหง่

1,400,000  -  - จ านวน
อาคารที่ได้ก่อสร้าง

มีอาคารส าหรับเรียนรู้
ด้านการเกษตร
ประจ าอ าเภอแม่สาย

กองช่าง

14 อุดหนุนที่ท าการปกครอง 
อ.ปา่แดด ตามโครงการ
จัดงานข้าวหอม และของดี 
อ.ปา่แดด คร้ังที่ 7 
ประจ าป ี2559

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
และกลุ่มผู้พกิาร ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหตัถกรรมต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

15 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.แม่ลาว ตามโครงการ
จัดงานมหกรรมอาหารและ
ของดี อ.แม่ลาว คร้ังที่ 5 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

16 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.แม่จัน ตามโครงการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของดี
อ าเภอแม่จัน คร้ังที่ 2 
ประจ าป ี2560 อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000
(200,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

17 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
การจัดงานเทศกาลส้มโอ
และของดี อ.เวยีงแก่น 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000
(200,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

18 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.เวยีงปา่เปา้ ตามโครงการ 
109 ป ีของดีเวยีงปา่เปา้ 
ประจ าป ี2559

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000
(200,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพใหแ้ก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มีงานท า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มวสิาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ (OTOP)
และกลุ่มผู้พกิาร ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหตัถกรรมต้ังแต่การผลิตจนถึงการตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

19 อุดหนุน อบต.แม่สลองนอก 
ตามโครงการส่งเสริมและ
พฒันาการทอ่งเที่ยว 
"เทศกาลชิมชา ดอยแม่สลอง"
คร้ังที่ 21 ประจ าป ี
พ.ศ. 2559

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

20 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
จัดงานเทศกาลองุ่นไร้เมล็ด 
อ าเภอเวยีงแก่น ประจ าป ี
2559

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 100,000 - - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

6,760,000 3,960,000 3,960,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2 แนวทางที่ 1



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เกษตรปลอดสารพษิสู่วถิี
ชีวติที่พอเพยีง

เพื่ออบรมเกษตรกรหรือประชาชน
ใหม้ีความรู้ความเข้าใจ
เกษตรปลอดสารพษิในครัวเรือน

กลุ่มเกษตรกรและ
ประชาชนที่สนใจ 
จ านวน  500 คน

300,000
(300,000)

300,000 300,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการปลูกและ
การท าการเกษตร
ปลอดสารพษิ

กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้า ใจในการท า
เกษตร ปลอดสารพษิลด
การใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมี
ใหน้้อย ลง ผลผลิตที่ได้
ปลอดภยัส าหรับผู้บริโภค

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาดตามแนวพระราชด าริเจ้าอยู่หวัฯ ในการด าเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาดตามแนวพระราชด าริเจ้าอยู่หวัฯ ในการด าเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพษิ
พชืผักพื้นเมืองเจียงฮาย 
(ตลาดนัดสีเขียว)

เพื่อจัดตลาดกลางใหเ้กษตรกร
ผู้ปลูกผักพื้นเมืองปลอดสารพษิ
ได้น าผลผลิต ความรู้ ประสบการณ์ 
และฐานข้อมูลแผนที่การผลิตต่าง ๆ 
มาแสดงและเผยแพร่สู่สาธารณะ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000
(150,000)

200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ที่ได้จัดตลาดกลาง
ใหก้ับกลุ่มเกษตรกร

1. เกษตรกรผู้ปลูกผัก
พื้นเมืองปลอดสารพษิได้
น าผลผลิตความรู้ 
ประสบการณ์และพื้นฐาน
ข้อมูล แผนที่การผลิตต่าง ๆ
มาแสดงและเผยแพร่สู่
สาธารณะ
2. เพื่อส่งเสริมตลาด
การซ้ือขายผักพื้นเมือง/ผัก
อินทรีย์ขององค์กร
/กลุ่มผู้ผลิตกับผู้บริโภค/
ผู้ประกอบการ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาดตามแนวพระราชด าริเจ้าอยู่หวัฯ ในการด าเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพยีง
เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

3 กระบวนการโรงเรียนชาวนา
ตามยุทธศาสตร์ข้าว
จังหวดัเชียงราย

1. เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้ด้าน
การจัดการศัตรูพชืโดยชีววธิ ี
การปรับปรุงบ ารุงดินโดยไม่ใช้
สารเคมีและการพฒันาพนัธุข์้าวที่
เหมาะสมกับการเกษตรกรรมยั่งยืน
2. เพื่อปรับเปล่ียนทศันคติ 
สร้างภมูิคุ้มกันที่เข้มแข็งและ
รู้เทา่ทนักระแสทนุนิยม
3. เกษตรกรมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต
ที่ดี และได้บริโภคข้าวที่ปลอด
สารเคมี
4. เพื่อร้ือฟื้นวถิีชาวนาที่ไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศได้อย่าง
ยั่งยืน

เกษตรกรที่ท านาใน
พื้นที่อ าเภอเทงิและ
อ าเภอพานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 410 คน

330,000
(300,000)

330,000 330,000 ร้อยละของเกษตรกร
ที่ท านามีความรู้
ด้านการจัดการ
ศัตรูพชืโดยชีววธิ ี
การปรับปรุงบ ารุง
ดินโดยไม่ใช้สารเคมี
และการพฒันาพนัธุ์
ข้าวที่เหมาะสมกับ
เกษตรกรรมยั่งยืนได้

1. เกษตรกรมีองค์ความรู้
ด้านการจัดการศัตรูพชื
โดยชีววธิ ีการปรับปรุง
บ ารุงดินโดยไม่ใช้สารเคมี
และการพฒันาพนัธุข์้าวที่
เหมาะสมกับเกษตรกรรม
ยั่งยืน
2. ปรับเปล่ียนทศันคติ
สร้างภมูิคุ้มกันที่เข้มแข็ง
และรู้เทา่ทนักระแสทนุนิยม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

830,000 830,000 830,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2 แนวทางที่ 2

 3-2-11   



 3-2-12   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 มหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย 2016

เพื่อจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย 2016 โดยมีกิจกรรม
สวนเทดิพระเกียรติ ฯ สืบชะตา
แม่น้ ากก ขบวนบปุผชาติทางน้ าและ
พธิเีปดิ ประกวดมิสอาเซียน  
ส่งทา้ยปเีก่าต้อนรับปใีหม่จัดแสดง
และจ าหน่ายสินค้าทอ้งถิ่น ถนนคน
เดิน ประกวดกล้วยไม้และแสดงไม้
ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ประกวด
ต่าง ๆ แนะน าด้านการบริการ
การทอ่งเที่ยว

จ านวนกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการในงาน
มหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย 
10 กิจกรรม

48,000,000
(52,000,000)

48,000,000 48,000,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ
ในมหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย

เกษตรกรผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับไม้ดอก ไม้ประดับ
 สามารถจ าหน่ายผลผลิต
ได้มากขึ้นรวมทั้งเกษตรกร
ทั่วไปมีรายได้จากการ
จ าหน่ายผลผลิตการเกษตร
 ท าใหม้ีเงินหมุนเวยีนใน
จังหวดัมากขึ้น

ส านักปลัด 
อบจ.

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเ้ปน็โครงข่ายความร่วมมือกับจังหวดัและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วถิีชีวติ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเ้ปน็โครงข่ายความร่วมมือกับจังหวดัและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วถิีชีวติ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

2 ก่อสร้างปา้ยประชาสัมพนัธ์
แหล่งทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
บา้นปางหา้ ต าบลเกาะช้าง 
อ าเภอแม่สาย จังหวดั
เชียงราย

เพื่อจัดท าปา้ยประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนใหเ้กิดความ
ประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยวที่มาเยือน
จังหวดัเชียงราย ส่ือความหมาย 
สร้างจุดขายใหม่ แหล่งทอ่งเที่ยวใหม่
ดึงกระแสความสนใจของ
นักทอ่งเที่ยวใหม้าสนใจทอ่งเที่ยว
จังหวดัเชียงรายมากขึ้น

จ านวน 4 ปา้ย ๆ ละ
50,000 บาท
ขนาดกวา้ง 1.20 ม.
ยาว 2.40 ม.
สูง 2.40 ม.

200,000 - - จ านวนปา้ย
ประชาสัมพนัธ์
ที่ได้ก่อสร้าง

ปา้ยประชาสัมพนัธแ์หล่ง
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
นักทอ่งเที่ยวเกิดความ
ประทบัใจในการมาเยือน 
สามารถส่ือความหมายได้
ชัดเจน ดึงกระแสความ
สนใจของนักทอ่งเที่ยวให้
มาสนใจทอ่งเที่ยวจังหวดั
เชียงรายมากขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

3 ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า
หมู่บา้นทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
บา้นสันทางหลวง ต าบล
จันจวา้ใต้ อ าเภอแม่จัน 
จังหวดัเชียงราย

เพื่อจัดท าซุ้มประตูทางเข้าหมู่บา้น
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนใหเ้กิดความ
ประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยวที่มาเยือน
จังหวดัเชียงราย ส่ือความหมาย 
สร้างจุดขายใหม่ แหล่งทอ่งเที่ยวใหม่
ดึงกระแสความสนใจของ
นักทอ่งเที่ยวใหม้าสนใจทอ่งเที่ยว
จังหวดัเชียงรายมากขึ้น

จ านวน 2 ปา้ย ๆ ละ
100,000 บาท
ขนาดกวา้ง 1.00 ม.
ยาว 7.00 ม.
สูง 4.50 ม.

200,000 - - จ านวนซุ้มประตู
ทางเข้าหมู่บา้น
ที่ได้ก่อสร้าง

มีซุ้มประตูทางเข้าหมู่บา้น
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 
ส่ือความหมายได้ชัดเจน
นักทอ่งเที่ยวเกิดความ
ประทบัใจในการมาเยือน 
สามารถส่ือความหมายได้
ชัดเจน ดึงกระแสความ
สนใจของนักทอ่งเที่ยวให้
มาสนใจทอ่งเที่ยวจังหวดั
เชียงรายมากขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเ้ปน็โครงข่ายความร่วมมือกับจังหวดัและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วถิีชีวติ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.แม่สาย ตามโครงการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวและ
ของดีเมืองชายแดน (แม่สาย)
คร้ังที่ 5 ประจ าป ี2559

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

5 อุดหนุน อบต.ตับเต่า 
ตามโครงการจัดงาน
ดอกเส้ียวบาน ณ ภชูี้ฟา้ 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000 - - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

6 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิง
วฒันธรรม ขันโตก 6 องศา 
ณ ลานผาต้ัง

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 250,000
(300,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

7 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
บวงสรวงและสรงน้ าเจ้าหลวง
เวยีงแก่น อ.เวยีงแก่น 
จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 80,000 - - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเ้ปน็โครงข่ายความร่วมมือกับจังหวดัและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริม
และสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วถิีชีวติ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
งานบวงสรวงสักการะและ
สืบชะตาแม่น้ างาว
อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 150,000
(200,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

9 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
ส่งเสริมการเรียนรู้งาน
ศาสนพธิ ีอ.เวยีงแก่น 
จ.เชียงราย ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000
(150,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

10 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
สืบสานและส่งเสริมประเพณี
ปี๋ใหม่เมืองสองฝ่ังโขง
อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000 - - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

11 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
อบรมและเพิ่มศักยภาพ
เครือข่ายสภาวฒัธรรม
อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000 - - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

49,680,000 48,000,000 48,000,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2 แนวทางที่ 3
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมการใหบ้ริการ
ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
ใหบ้ริการนักทอ่งเที่ยว
หลักสูตร สามล้อสองแถว
เชียงรายกับการใหบ้ริการ
ที่เปน็เลิศ

เพื่ออบรมใหก้ับกลุ่มผู้ประกอบการ
อาชีพสามล้อและสองแถวใหม้ีความรู้
ด้านการทอ่งเที่ยว เทคนิคการสร้าง
ความประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยว
ผู้ใช้บริการในงานมหกรรม
ไม้ดอกอาเซียนเชียงราย
(Chiangrai Asean Flower 
Festival)

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ
รถสามล้อ,รถสองแถว
ในจังหวดัเชียงราย
จ านวน 270 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของประกอบ
อาชีพสามล้อและ
รถสองแถวมีความรู้
ด้านการทอ่งเที่ยว 
และเทคนิคการ
สร้างความประทบัใจ
แก่นักทอ่งเที่ยว

กลุ่มอาชีพบริการรถสามล้อ
และรถสองแถวสามารถน า
ความรู้ด้านการทอ่งเที่ยว 
เทคนิคใหม่ๆ ในการสร้าง
ความประทบัใจแก่
นักทอ่งเที่ยว สามารถสร้าง
รายได้ใหม้ากขึ้นและ
สามารถใหข้้อมูลด้าน
สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ส าคัญ
ของจังหวดัเชียงรายได้
อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธภิาพ

ส านักปลัด 
อบจ.

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวทกุภาคส่วนใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในด้านการใหบ้ริการ เพื่อเปน็การสร้างมาตรฐานและความประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวทกุภาคส่วนใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในด้านการใหบ้ริการ เพื่อเปน็การสร้างมาตรฐานและความประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

2 พฒันาศักยภาพและใหค้วามรู้
ทกัษะด้านการทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษก์ารทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชน ด้านการบริหาร
จัดการโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่
ชุมชนเวยีงหนองหล่ม 
บา้นแม่ลัว ต าบลทา่ข้าว
เปลือกและบา้นสันทางหลวง 
ต าบลจันจวา้ใต้ อ าเภอแม่จัน
จังหวดัเชียงราย

1. เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้ทกัษะด้าน
การทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชนและ
ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ 
พร้อมรองรับนักทอ่งเที่ยวและ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษาดูงานและเปล่ียนแนวคิด
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่สามารถน ามาปรับใช้ในชุมชน

ประกอบด้วยสมาชิก
กลุ่มทอ่งเที่ยว ฯ  
ในชุมชน,สมาชิกกลุ่ม
โฮมเสตย,์ประชาชน
ในชุมชน,เยาวชน,
นักศึกษา,นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจในพื้นที่
อ าเภอแม่จัน
จ านวน 200 คน

247,900  -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน มีความรู้ 
ทกัษะความรู้ด้าน
การทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษม์ีแนวคิด
และองค์ความรู้ 
ที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในชุมชนได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ทกัษะด้านการ
ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
และด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์รองรับ
นักทอ่งเที่ยวและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสามารถน ามา
พฒันาศักยภาพตนเอง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

3 พฒันาศักยภาพและใหค้วามรู้
ทกัษะด้านการทอ่งเที่ยว
เชิงอนุรักษก์ารทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่บา้นแม่
ยางมิ้น ต าบลศรีถ้อย 
อ าเภอแม่สรวย
จังหวดัเชียงราย

1. เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้ทกัษะ
ด้านการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชนและ
ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ 
พร้อมรองรับนักทอ่งเที่ยวและ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษาดูงานและเปล่ียนแนวคิด
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่สามารถน ามาปรับใช้ในชุมชน

ประกอบด้วยสมาชิก
กลุ่มทอ่งเที่ยว ฯ  
ในชุมชน,สมาชิกกลุ่ม
โฮมเสตย,์ประชาชน
ในชุมชน,เยาวชน,
นักศึกษา,นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจในพื้นที่
อ าเภอแม่สรวย
จ านวน 200 คน

132,500  -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน มีความรู้ 
ทกัษะความรู้ด้าน
การทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษม์ีแนวคิด
และองค์ความรู้ 
ที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในชุมชนได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ทกัษะด้านการ
ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
และด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์รองรับ
นักทอ่งเที่ยวและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสามารถน ามา
พฒันาศักยภาพตนเอง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

 3-2-17   



 3-2-18   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวทกุภาคส่วนใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในด้านการใหบ้ริการ เพื่อเปน็การสร้างมาตรฐานและความประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

4 พฒันาศักยภาพและใหค้วามรู้
ทกัษะด้านการทอ่งเที่ยว
เชิงอนุรักษก์ารทอ่งเที่ยวโดย
ชุมชนด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์ในเขตพื้นที่บา้น
ปางหา้ ต าบลเกาะช้าง 
อ าเภอแม่สาย และบา้นทา่
ขันทอง ต าบลบา้นแซว 
อ าเภอเชียงแสน 
จังหวดัเชียงราย

1. เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้ทกัษะ
ด้านการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชนและ
ด้านการบริหารจัดการโฮมสเตย์ 
พร้อมรองรับนักทอ่งเที่ยวและ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2. เพื่อศึกษาดูงานและเปล่ียนแนวคิด
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่สามารถน ามาปรับใช้ในชุมชน

ประกอบด้วยสมาชิก
กลุ่มทอ่งเที่ยว ฯ  
ในชุมชน,สมาชิกกลุ่ม
โฮมเสตย,์ประชาชน
ในชุมชน,เยาวชน,
นักศึกษา,นักเรียน 
และประชาชนทั่วไป
ที่สนใจในพื้นที่อ าเภอ
แม่สายและเชียงแสน
จ านวน 130 คน

419,600
(900,000)

 -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการผ่านการ
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน มีความรู้ 
ทกัษะความรู้ด้าน
การทอ่งเที่ยวเชิง
อนุรักษม์ีแนวคิด
และองค์ความรู้ 
ที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในชุมชนได้

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ทกัษะด้านการ
ทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษ์
การทอ่งเที่ยวโดยชุมชน
และด้านการบริหารจัดการ
โฮมสเตย์รองรับ
นักทอ่งเที่ยวและการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนสามารถน ามา
พฒันาศักยภาพตนเอง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

5 พฒันาการจัดการ
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวหรือ
ประชาสัมพนัธเ์ทศกาล
ทอ่งเที่ยวจังหวดัเชียงราย
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเขต
เศรษฐกิจพเิศษจังหวดั
เชียงราย

เพื่ออบรมศึกษาดูงานเสริมสร้าง
วสัิยทศัน์การบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมทอ่งเที่ยวโรงแรม
งานบริการ การค้าการลงทนุและเขต
เศรษฐกิจพเิศษจังหวดัเชียงราย

ประกอบด้วย
นักทอ่งเที่ยวบคุลากร
ด้านการทอ่งเที่ยว
จากหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น ภาคเอกชน
และภาคประชาชน 
จ านวน 1,000 คน

300,000
(700,000)

300,000 300,000 อุตสาหกรรม
ทอ่งเที่ยว
จังหวดัเชียงราย
เปน็ที่รู้จักของ
นักทอ่งเที่ยวเพิ่ม
มากขึ้นร้อยละ 80

1. บคุลากรด้านการ
ทอ่งเที่ยวทกุภาคส่วน
มีวสัิยทศัน์และทกัษะการ
บริหารจัดการอุตสาหกรรม
ทอ่งเที่ยว การค้าและ
การลงทนุ
2. บคุลากรด้านการ
ทอ่งเที่ยวทกุภาคส่วนมี
ความรู้ความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการการ
ทอ่งเที่ยวทกุประเภท 
เพื่อใหเ้กิดประสิทธภิาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวทกุภาคส่วนใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในด้านการใหบ้ริการ เพื่อเปน็การสร้างมาตรฐานและความประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

6 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ 
การพฒันาศักยภาพของเด็ก
และเยาวชนในพื้นที่จังหวดั
เชียงราย เพื่อท าหน้าที่
มัคคุเทศก์อาสา

เพื่อฝึกอบรมเด็กและเยาวชนใหม้ี
ศักยภาพพร้อมส าหรับการปฏบิติั
หน้าที่มัคคุเทศก์อาสา มีทกัษะ 
ความรู้ในการถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักทอ่งเที่ยวและผู้มาเยี่ยมชม
สถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนถูกต้องชัดเจน ตลอดจน
เพื่อประชาสัมพนัธง์านมหกรรมไม้
ดอกอาเซียน 2016

เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 120 คน

900,000
(900,000)

900,000 900,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้และเกิด
ทกัษะในการ
ถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักทอ่งเที่ยว

เด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวดัเชียงรายมีศักยภาพ
พร้อมส าหรับการฝึกปฏบิติั
หน้าที่เปน็มัคคุเทศก์อาสา
มีทกัษะความรู้ในการ
ถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักทอ่งเที่ยวและผู้มาเยี่ยม
ชมสถานที่ทอ่งเที่ยวต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

7 เพิ่มประสิทธภิาพใหก้ับ
บคุลากรด้านการทอ่งเที่ยว
และส่ือประชาสัมพนัธจ์ังหวดั
เชียงราย

เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้
ความรู้ ความเข้าใจ กลยุทธ ์แนวคิด 
และแนวทางในการสร้างสรรค์ด้าน
การทอ่งเที่ยวและด้านส่ือ
ประชาสัมพนัธท์ี่ทนัสมัยใหก้ับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้และบริหารจัดการด้าน
การทอ่งเที่ยวของจังหวดัเชียงราย
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

บคุลากรภาครัฐ อปท.
 ผู้แทนชุมชน นักข่าว 
นักวทิยุ นักจัดรายการ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 100 คน

300,000
(500,000)

300,000 300,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ กลยุทธ ์
แนวคิดและแนวทาง
ในการสร้างสรรค์
ด้านการทอ่งเที่ยว
และส่ือ
ประชาสัมพนัธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการที่เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ กลยุทธ ์แนวคิด
และแนวทางในการ
สร้างสรรค์ด้านการ
ทอ่งเที่ยวและด้านส่ือ
ประชาสัมพนัธท์ี่ทนัสมัย
และสามารถน าไปประยุกต์
ใช้และบริหารจัดการ
ด้านการทอ่งเที่ยวได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

 3-2-19   



 3-2-20   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาบคุลากรด้านการทอ่งเที่ยวทกุภาคส่วนใหม้ีความรู้ ความเข้าใจในด้านการใหบ้ริการ เพื่อเปน็การสร้างมาตรฐานและความประทบัใจแก่นักทอ่งเที่ยว
ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจ และการทอ่งเที่ยว

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

8 เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการแหล่งทอ่งเที่ยวทาง
ธรรมชาติและ
ศิลปวฒันธรรมวถิีชีวติ
ทอ้งถิ่นจังหวดัเชียงราย

1. เพื่อฝึกอบรมใหค้วามรู้การบริหาร
จัดการแหล่งทอ่งเที่ยวทางธรรมชาติ
การอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมวถิีชีวติ
ทอ้งถิ่น แนวทางการพฒันาสินค้า
ชุมชนทอ้งถิ่นตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพยีง
2. เพื่อศึกษาดูงานแลกเปล่ียนองค์
ความรู้ แนวคิด เทคโนโลยีและ
ประสบการณ์ใหม่ๆ เกี่ยวกับด้าน
การบริหารจัดการแหล่งทอ่งเที่ยว
ทางธรรมชาติ แนวทางการอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม 
การด ารงชีวติตามวถิีทอ้งถิ่น และ
การพฒันาสินค้าชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีงที่สามารถน ามา
ปรับใช้ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

ประชาชน สมาชิก
กลุ่มทอ่งเที่ยว สมาชิก
กลุ่มโฮมสเตย์ เยาวชน 
นักเรียน และผู้ที่สนใจ
ในเขตพื้นที่อ าเภอ
เมืองและอ าเภอพาน
จ านวน 815 คน

3,500,000 3,500,000 3,500,000 ร้อยละของจ านวนผู้
เข้ารับการอบรม

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้การบริหารจัดการ
แหล่งทอ่งเที่ยวทาง
ธรรมชาติ การอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมวถิีชีวติ
ทอ้งถิ่นแนวทางการพฒันา
สินค้าชุมชนทอ้งถิ่นตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพยีง
พร้อมในการต้อนรับและ
รับมือจ านวนนักทอ่งเที่ยว

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

5,900,000 5,100,000 5,100,000

63,170,000 57,890,000 57,890,000
รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2 แนวทางที่ 4

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 2



ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดแสดงผลงานทางวชิาการ 
(มหกรรมการจัดการศึกษา
ทอ้งถิ่น)

เพื่อคัดเลือกผลงานทางวชิาการ
ฝึกซ้อม ทดสอบก่อนการแข่งขันจริง
 จัดเตรียมการแสดงบนเวท ีจัด
นิทรรศการแสดงผลงานทางการ
ศึกษาของ รร.อบจ.ชร. พร้อมจัดส่ง
ครู บคุลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงาน
ทางวชิาการ

จ านวน 2 คร้ัง/ปี
คร้ังที่ 1 มหกรรมงาน
วชิาการระดับภาค
คร้ังที่ 2 มหกรรมงาน
วชิาการระดับประเทศ

1,000,000
(1,000,000)

- - จ านวนผลงาน
ทางวชิาการที่ได้
น าไปจัดแสดง

ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา นักเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงรายได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้การจัดการศึกษา
ระหวา่งองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ

2 การสัมมนาวชิาการ
"ทศิทางการจัดการศึกษา
ของจังหวดัเชียงราย"

เพื่ออบรมสัมมนาทางวชิาการ 
ทศิทางการจัดการศึกษาของจังหวดั
เชียงรายใหก้ับคณาจารย์ บคุลากร
ทางการศึกษาและหน่วยงาน
ทางการศึกษาในเขต จ.เชียงราย

จ านวน 500 คน 120,000 - - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
การสัมมนาวชิาการ
มีความรู้ 
ความเข้าใจ
การจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น

ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ 
ความเข้าใจ และทราบ
ทศิทางของการจัด
การศึกษาในจังหวดั
เชียงราย

กองการศึกษาฯ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

 3-3-1   



 3-3-2   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

3 ฝึกอบรมการใช้
ภาษาต่างประเทศสู่ประชาคม
อาเซียนส าหรับประชาชน
จังหวดัเชียงราย

เพื่อจัดการศึกษาอบรมด้านภาษา
ต่างประเทศแก่เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนจังหวดัเชียงรายให้
สอดคล้องกับวตัถุประสงค์
ของการรวมตัวกันเปน็ส่วนหนึ่งของ
ประชาคมอาเซียนและพร้อมจัดเก็บ
ข้อมูลปญัหาแสดงความต้องการ
ของประชาชนในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

จ านวน 1,200 คน 310,000 - - ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ในด้านภาษา
 และความรู้
เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนมากขึ้น

ผู้เข้าร่วมการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ที่มีผลต่อการด าเนินชีวติใน
ปจัจุบนัและเตรียมความ
พร้อมในการปรับตัว

กองการศึกษาฯ

4 จัดกิจกรรมวนัวทิยาศาสตร์ เพื่อจัดงานวนัวทิยาศาสตร์ และเปน็
การเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชา
สามารถทางด้านวทิยาศาสตร์ของ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั อันเปน็"พระบดิาแหง่
วทิศาสตร์ไทย" ส่งเสริมประสิทธภิาพ
ด้านการสอนวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอันเปน็วถิีทางหนึ่งของ
การแก้ปญัหาขาดแคลนก าลังคน
ทางด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเยาวชน นักเรียน
 ประชาชน ในพื้นที่
จังหวดัเชียงราย 
หน่วยงานต่างๆ 
รร.อบจ.เชียงราย เข้า
ร่วมกิจกรรมประมาณ
 2,000 คน

300,000
(300,000)

- - ร้อยละของกลุ่ม
เยาวชนนักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความรู้นผลงานทาง
วชิาการวทิยาศาสตร์

เด็ก เยาวชนและประชาชน
โดยทั่วไปมีความรู้ ความ
เข้าใจในงานวชิาการด้าน
วทิยาศาสตร์มากขึ้นและ
สามารถน าไปประยุกต์ได้น
การเรียนการสอนและใช้
ในชีวติประจ าวนัได้

กองการศึกษาฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

5 จัดอบรมนักดาราศาสตร์
รุ่นเยาว์

เพื่อจัดอบรมเยาวชน นักเรียน 
นักศึกษาน าความรู้
และฝึกฝนทกัษะกระบวนการการดู
วตัถุทางฟา้ เช่น ดาวหาง ดาวพธุ 
ดาวศุกร์ ฯลฯ

กลุ่มเยาวชน นักเรียน
ประชาชนในพื้นที่
จังหวดัเชียงรายและ
โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
เชียงรายเข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 100 คน

200,000
(200,000)

- - ร้อยละของกลุ่ม
เยาวชน นักเรียน
ประชาชนในพื้นที่
จังหวดัเชียงราย
และโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้
ด้านดาราศาสตร์

นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ดาราศาสตร์น ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวติประจ าวนั

กองการศึกษาฯ

6 ประชุมสัมมนาจัดท าสรุป
ประมวลผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ระดับกลุ่มจังหวดั
การศึกษาทอ้งถิ่น ที่ 16 
(ภาคเหนือตอนบน2)

เพื่อประชุมสัมมนาจัดท าสรุป
ประมวลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาของระดับ
กลุ่มจังหวดัการศึกษาทอ้งถิ่นที่ 16 
ภาคเหนือตอนบน 2 โดยน าผลที่ได้
ไปประมวลผลเปน็ภาพรวม
ของการจัดการศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 100,000
(105,000)

- - จ านวนคร้ังที่จัดท า
สรุปประมวลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการเพื่อ
น าผลไปปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้น

การศึกษาของอปท.สังกัด
กลุ่มจังหวดัการศึกษา
ทอ้งถิ่นที่ 16 ภาคเหนือ
ตอนบน 2 ได้ข้อมูลในการ
ประมวลผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ของกลุ่มจังหวดัใน
ภาพรวมสถานศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัด
สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผน
และพฒันาการศึกษาอย่าง
เหมาะสมต่อไป

กองการศึกษาฯ

 3-3-3   



 3-3-4   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

7 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1 ตามโครงการ
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พฒันา
กิจกรรมผู้เรียน (ค่ายลูกเสือ
ดอนมูล) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
จังหวดัเชียงราย เขต 1 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 500,000 - - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

8 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 1 ตามโครงการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงราย เขต 1 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1,000,000
(1,000,000)

- - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

9 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาล
เชียงของ อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย ตามโครงการเปดิ
โลกวชิาการอนุบาลเชียงของ

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000
(200,000)

- - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

10 อุดหนุนส านักงาน
พระพทุธศาสนา จ.เชียงราย 
ตามโครงการพฒันาทกัษะ
วชิาการแก่นักเรียน 
เพื่อเชื่อมสัมพนัธแ์ละกระตุ้น
ใหน้ักเรียนรู้จักคิดวเิคราะห์
และการสังเคราะห์

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 600,000
(630,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

11 อุดหนุนโรงเรียนสามัคคี
วทิยาคม ตามโครงการ
ปรับปรุงหอ้งสมุดโรงเรียน
สามัคคีวทิยาคมเปน็ Digital
Samakkhiwitthayakhom
ประจ าปงีบประมาณ 2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 500,000 - - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

4,830,000 0 0รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 แนวทางที่ 1
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมเชิงปฏบิติัการ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา

เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับครู 
และบคุลากรทางการศึกษา
ใหม้ีทกัษะในการใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้

จ านวน 60 คน 200,000
(220,000)

- - จ านวนครูและ
บคุลากร รร.อบจ.
เชียงราย 
มีทกัษะในการใช้
โปรแกรม
คอมพวิเตอร์เพื่อ
การสร้างส่ือการ
เรียนการสอนและ
น าส่ือไปใช้ในการ
จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

ครูและบคุลากรของ
รร.อบจ.เชียงราย
ได้รับการพฒันาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ตามศักยภาพของ
ตนเอง และมีศักยภาพใน
การท างานอย่างเข้มแข็ง 
สามารถท างานได้อย่าง
เต็มก าลังความสามารถ 
ก าลังความคิด เสียสละ
เพื่อประโยชน์ทางราชการ
อย่างเต็มที่

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและการพฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐานวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและการพฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐานวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

2 ศึกษาดูงานบริหารจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
และหน่วยงานต้นแบบ

เพื่ออบรมศึกษาดูงานของบคุลากร
ทางการศึกษาของโรงเรียน อบจ.
ชร.บคุลากรกองการศึกษาที่
เกี่ยวข้องใหส้ามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้
ในการท างานและเปน็แนวทางใน
การพฒันา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 300,000
(291,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรมส่งเสริมให้
บคุลากรที่เข้ารับ
การศึกษาดูงานมี
ประสบการณ์ตรง
สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏบิติังาน

ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาได้รับแนวทางการ
จัดท าระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาการพฒันา
หลักสูตรใหม่ๆให้
สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหาร

กองการศึกษาฯ

3 การอบรมเชิงปฏบิติัการ 
การจัดท าแผนการศึกษาของ
กองการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการในการ
จัดท าแผนพฒันาทางการศึกษาของ
กองการศึกษาและของสถานศึกษา
ในสังกัด กับครูหรือบคุลากร
ทางด้านการศึกษาในสังกัด

จ านวน 5 เล่ม/ปี 82,000
(65,000)

82,000 82,000 จ านวนแผนพฒันา
การศึกษาที่ได้จัดท า

อบจ.เชียงรายมีแผนพฒันา
การศึกษา ฯ ถูกต้องตาม
กระบวนการ ระเบยีบ
กฎหมาย สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการ
ของประชาชนในทอ้งถิ่น
อย่างแทจ้ริงเปน็เคร่ืองมือ
ในการจัดการศึกษาตลอด
ชีวติได้

กองการศึกษาฯ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและการพฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหม้ีคุณภาพสู่มาตรฐานวชิาชีพอย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

4 อบรมสัมมนาพฒันา
ศักยภาพบคุลากรทาง
การศึกษาในกลุ่มจังหวดั
การศึกษาทอ้งถิ่นที่ 16 
(ภาคเหนือตอนบน 2)

เพื่อจัดอบรมพฒันาศักยภาพการจัด
การศึกษา บคุลากรทางการศึกษา
ในกลุ่มจังหวดัการศึกษาทอ้งถิ่น
ที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน2)

จ านวน 1 คร้ัง /ปี 200,000
(220,000)

- - จ านวนคร้ังที่อบรม
พฒันาศักยภาพ
ของบคุลากรทาง
การศึกษา
สามารถน าความรู้
มาประยุกต์ใช้
ในการปฏบิติังาน

บคุลาการทางการศึกษาที่
เกี่ยวข้องได้รับการพฒันา
งานทางด้านงานวชิาการ
ใหม้ีความเข้มแข็งเกิด
ความยั่งยืนภายในองค์กร
รวมทั้งการประสานความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน
ใหเ้กิดประสิทธภิาพมาก
ยิ่งขึ้น

กองการศึกษาฯ

782,000 82,000 82,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 แนวทางที่ 2



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมเชิงปฏบิติัการ
"การพฒันาหลักสูตร
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย"

เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการใหก้ับครู 
บคุลากรทางการศึกษาของ 
รร.อบจ.ชร. ในการพฒันา
ทางหลักสูตร

จ านวน 8 หลักสูตร 150,000
(200,000)

150,000 150,000 จ านวนหลักสูตร
ที่ได้รับการพฒันา

หลักสูตรสถานศึกษา 
รร.อบจ.ชร สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สถานศึกษา

กองการศึกษาฯ

2 นิเทศติดตามผลการด าเนิน
งานในโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย

เพื่อติดตามประเมินผล 
การปฏบิติังานของโรงเรียน อบจ.
เชียงราย ในรอบปทีี่ผ่านมาพร้อม
จัดท ารายงานน าเสนอผลงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จ านวน 2 คร้ัง/ปี 40,000
(5,000)

40,000 40,000 จ านวนคร้ังที่ได้
ออกตรวจติดตามฯ

ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียน อบจ.
เชียงรายในแต่ละด้าน 
ได้รับการประเมินและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการ
ปฏบิติังาน สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน การบริหารและ
การจัดการศึกษาได้

กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา 
 - ประกันคุณภาพเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการใหน้ักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปทีี่ 3,6 และ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปทีี่ 3,6 
ใหม้ีความพร้อมเข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติ มีผลสัมฤทธิท์างการ
ทดสอบระดับชาติที่สูงขึ้น

ครูและนักเรียน 
จ านวน 750 คน

500,000 500,000 500,000 ร้อยละของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และ
ความสามารถจัดการ
เรียนได้ตรงตาม
มาตรฐานการ
ทดสอบ
นักเรียนระดับชาติ 
นักเรียนมีความรู้ 
ทกัษะ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการทดสอบ
สูงขึ้น ส่งผลให้
โรงเรียนมีผล
ประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่สูงขึ้น

1.ครูได้มีการเตรียมความ
พร้อมเพื่อที่จะน านักเรียน
เข้าร่วมการทดสอบ
ระดับชาติ
2.นักเรียนได้รับการเตรียม
ความพร้อมเพื่อเข้าร่วม
การทดสอบระดับชาติ
3.ผลสัมฤทธิท์างการ
ทดสอบระดับชาติของ
นักเรียนมีค่าเพิ่มขึ้นทกุ
กลุ่มสาระการเรียนรู้

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   
 - อบรมเชิงปฏบิติัการพฒันา
ศักยภาพผู้เรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงรายสู่ความเปน็เลิศ

1. เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏบิติัการ
พฒันาผู้เรียนสู่ความเปน็เลิศ 9 
โปรแกรมวชิา
2. เพื่อเปดิโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู้
ส่ิงใหม่ ในการพฒันาตนเองอย่าง
หลากหลาย

นักเรียน รร.อบจ.ชร 
9 โปรแกรมวชิา 
จ านวน 1,000 คน

700,000 700,000 700,000 ร้อยละของนักเรียน
รร.อบจ.เชียงราย 
9 โปรแกรมวชิา
มีความเปน็เลิศ
ตามศักยภาพ
ในแต่ละโปรแกรม
วชิาที่มีความสนใจ
พเิศษ

นักเรียน รร.อบจ.เชียงราย
9 โปรแกรมวชิามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
สามารถบรรลุมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   
 - (ค่าอาหารกลางวนั) 
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารกลางวนัให้
นักเรียนระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาได้มีอาหารกลางวนัที่มี
คุณค่าตามหลักโภชนาการ อย่าง
ทั่วถึง

โรงเรียนสังกัด อบจ.
เชียงราย 1 แหง่
จ านวน 251 คน

1,176,000
(1,004,000)

 -  - นักเรียนอนุบาล
และป.1 -ป.6 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวนั ร้อยละ 
100

นักเรียนมีอาหารกลางวนั
รับประทานที่มีคุณค่าตาม
หลักโภชนาการอย่างทั่วถึง

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

6 ค่าอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเปน็ค่าอาหารเสริม(นม)ให้
นักเรียนระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษาได้รับประทานอาหาร
เสริม (นม) ที่มีคุณค่าและปริมาณ
เพยีงพอต่อความต้องการของร่างกาย

โรงเรียนสังกัด อบจ.
เชียงราย 1 แหง่
จ านวน 251 คน

563,363
(480,970)

 -  - นักเรียนอนุบาล
และป.1 -ป.6 ได้
ด่ืมอาหารกลางเสริม
(นม) ร้อยละ 100

นักเรียนได้ด่ืมอาหารเสริม 
(นม)ที่มีคุณค่าตามหลัก
โภชนาการอย่างทั่วถึง

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)
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 3-3-12   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
1. ค่าปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

จ านวน 16 รายการ 

จ านวน 8 หลักสูตร

18,785,321
(14,183,060)

 -  - จ านวนหลักสูตร
การเรียนรการสอน
ที่พฒันา

หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
สถานศึกษา

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน ระบบ (ADSL) และ
ระบบ WIFI
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ใหค้รูและนักเรียนได้ค้นหาข้อมูล
และเรียนรู้ด้วยตนเองจาก
อินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม

จ านวน 12 คร้ัง/ปี  -  -  - จ านวนคร้ังที่ได้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

ครูและนักเรียนมี
อินเตอร์เน็ตที่เพยีงพอต่อ
การค้นหาข้อมูลและ
เรียนรู้ด้วยตนเองจาก
อินเตอร์เน็ต

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

3. ค่าใช้จ่ายโครงการพฒันา
หอ้งสมุดโรงเรียนสร้างผู้เรียน
ใหรั้กการเรียนรู้และพฒันา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อใหน้ักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง

จ านวน 1 คร้ัง  -  -  - จ านวนคร้ังที่ได้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
ทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

4. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าพฒันาแหล่งเรียนรู้
ใหน้ักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่มทกัษะ
ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง

จ านวน 1 คร้ัง  -  -  - จ านวนคร้ังที่ได้
ด าเนินการพฒันา
แหล่งเรียนรู้

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิ่ม
ทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

5. ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าใช้จ่ายในการพฒันา
ข้าราชการครู

จ านวน 1 คร้ัง  -  -  - จ านวนคร้ังที่ได้
พฒันาข้าราชการ
ครูในสังกัด

ข้าชการครูมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

6. ค่าใช้จ่ายในการพฒันาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เปน็ฐานในการพฒันาทอ้งถิ่น
 (SBMLD)
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อใหส้ถานศึกษามีการบริหารจัด
การศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเปน็ฐาน
 มีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา
(ทั้งนี้ตามโครงการที่ขอรับเงิน
อุดหนุน)

จ านวน 4 โครงการ  -  -  - จ านวนโครงการที่
ได้รับการอุดหนุน
จากกรมส าหรับ
การปกครองทอ้งถิ่น

สถานศึกษามีการบริหาร
จัดการศึกษาโดยใช้
สถานศึกษาเปน็ฐาน มีการ
กระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ที่จัดท าแผนพฒันาการศึกษา
ดีเด่น (เงินอุดหนุนจากกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าจัดท า/ทบทวนการ
จัดท าแผนพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียน

จ านวน 4 แผน/ปี  -  -  - จ านวนแผนพฒันา
การศึกษาของ
โรงเรียนที่ได้
จัดท า/ทบทวน

โรงเรียนมีแผนพฒันา
การศึกษาที่ได้ด าเนินการ
อย่างเปน็ระบบและ
สามารถส่งเข้าร่วมการ
ประกวดระดับประเทศได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

8. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์
ปอ้งกันยาเสพติดใo
สถานศึกษา

เพื่อจ่ายเปน็ค่ารณรงค์การปอ้งกันยา
เสพติดในโรงเรียน อบจ.เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี  -  -  - จ านวนคร้ังที่ได้
ด าเนินการรณรงค์
ปอ้งกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจปญัหายาเสพติดและ
ร่วมรณรงค์กิจกรรม
ปอ้งกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาอย่างจริงจัง

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายเปน็ค่าส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี  -  -  - จ านวนคร้ังที่ได้จัด
กิจกรรมส าหรับรัก
การอ่านใน
สถานศึกษา

นักเรียนมีความสนใจและ
รักการอ่านเพิ่มขึ้นและ
รู้จักแบง่เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

10. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท า
ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายใหก้ับสถานศึกษาในการ
จัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวยั ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พ.ศ.2546 และมีความพร้อม
เข้าเรียนต่อในระดับขั้นพื้นฐาน

จ านวน 1 คร้ัง  -  -  - จ านวนคร้ังที่ได้
จัดท าศูนย์การเรียนรู้

นักเรียนระดับปฐมวยัได้รับ
การส่งเสริมพฒันาการทั้ง 
4 ด้าน ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 
2546 และมีความพร้อม
เข้าเรียนต่อในระดับขั้น
พื้นฐาน

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

11. ค่าปจัจัยพื้นฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายใหน้ักเรียนระดับ
ประถมศึกษา(ป.1-ป.6) ทั้งนี้ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของจ านวนนักเรียน
ระดับประถมศึกษา

นักเรียนยากจน
จ านวน 91  คน ๆละ
500 บาท/ภาคเรียน

 -  -  - นักเรียนยกจน
ได้รับการส่งเสริม
พฒันาการ
ร้อยละ 100

นักเรียนยกจนได้รับการ
ส่งเสริมพฒันาการ

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

12. ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหวั
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายใหก้ับนักเรียนต้ังแต่อนุบาล
จนถึง ม.6 เปน็ค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหวั) ทั้งนี้ตามหนังสือส่ัง
การจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ที่ก าหนดฯ

นักเรียน
จ านวน 2,015 คน

 -  -  - ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับค่า
จัดการเรียนการ
สอนตามที่กรม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นก าหนด

นักเรียนได้รับเงินค่าจัดการ
เรียนการสอนตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นก าหนดท าให้
สถานศึกษาสามารถจัดการ
เรียนการสอนใหม้ีคุณภาพ

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

 3-3-15   



 3-3-16   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

13. ค่าหนังสือ
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายใหโ้รงเรียนเปน็ค่าหนังสือ
ใหน้ักเรียนได้มีส่ือการเรียนการสอน
ที่ตรงกับความต้องการในการ
เสริมสร้างพฒันาการ

นักเรียน
จ านวน 2,015 คน

 -  -  - ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีหนังสือ
หรือส่ือการเรียน
การสอนที่ตรงกับ
ความต้องการ

นักเรียนมีหนังสือเปน็ส่ือ
การเรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึง

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

14. ค่าอุปกรณ์การเรียน
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายใหก้ับโรงเรียนเปน็ค่า
อุปกรณ์การเรียนใหน้ักเรียนได้มี
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ตรงกับ
ความต้องการในการเสริมสร้าง
พฒันาการ

นักเรียน
จ านวน 2,015 คน

 -  -  - ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนตรงตาม
ความต้องการ

นักเรียนทกุระดับมี
อุปกรณ์การเรียน

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

15. ค่าเคร่ือบแบบนักเรียน
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อใหน้ักเรียนได้มีเคร่ืองแบบ
นักเรียนสวมใส่อย่างมีคุณภาพ

นักเรียน
จ านวน 2,015 คน

 -  -  - นักเรียนทกุระดับมี
เคร่ืองแบบนักเรียน
ร้อยละ 100

นักเรียนทกุระดับมี
เคร่ืองแบบนักเรียน ที่มี
คุณภาพ

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

16. ค่ากิจกรรมพฒันา
คุณภาพผู้เรียน
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายใหก้ับโรงเรียนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมพฒันาการ
ใหม้ีคุณสมบติัที่พงึประสงค์

นักเรียน
จ านวน 2,015 คน

 -  -  - ร้อยละของเด็ก
นักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมี
พฒันาการที่ดีขึ้น

นักเรียนทกุระดับมี
กิจกรรมการเรียนการสอน
 ที่มีคุณภาพ

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 - แข่งขันทกัษะวชิาการ
ประเภทต่างๆ ทั้งในระดับ
จังหวดั ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

เพื่อจ่ายใหก้ับโรงเรียนในการจัด
งาน/จัดกิจกรรม/เข้าร่วมแข่งขัน
ทกัษะทางวชิาการต่างๆ

จ านวน 3 คร้ัง/ปี 1,200,000
(1,500,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่
นักเรียนที่ถูก
คัดเลือกใหเ้ข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขัน
ทกัษะวชิาการ

1. นักเรียนได้แสดงออกถึง
ความสามารถในทาง
วชิาการศิลปะการแสดง 
และทกัษะด้านวชิาชีพ   
2. ได้รับแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และน าเสนอผลงานของ
นักเรียน บคุลากรทางการ
ศึกษาใหป้รากฏแก่
สาธารณชน

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 - แข่งขันกีฬาเพื่อสู่
ความเปน็เลิศ
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

1. เพื่อจ่ายใหก้ับโรงเรียนในการ
พฒันาทกัษะการออกก าลังกายและ
แข่งขันกีฬาใหแ้ก่นักเรียนระดับ
ประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาอันเปน็การรองรับและ
สนับสนุนการเตรียมทมีกีฬาใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
2. เพื่อเปดิโอกาสและสร้างเวทกีาร
แสดงออกของเด็กทางด้านกีฬาให้
เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง

คณะครู ผู้ฝึกสอน 
โค้ชฝึกซ้อม นักเรียนได้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ตามชนิดกีฬาที่มี
นักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน จ านวน 
๓๕๐ คน

1,200,000
(900,000)

 -  -  - ร้อยละของคณะ
ครูผู้ฝึกสอน 
โค้ชฝึกซ้อม
นักเรียนได้เข้าร่วม
และมีทกัษะในการ
ออกก าลังกาย
 -ร้อยละของ
นักเรียนมีความรู้ใน
กติกาและเล่นกีฬา
ได้อย่างถูกต้อง

นักเรียนระดับประถม
ศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาได้รับการ
พฒันาทกัษะการออก
ก าลังกายและการแข่งขัน
กีฬาตลอดจนเปน็การเปดิ
โอกาสและสร้างเวทกีาร
แสดงออกของเด็กทางด้าน
กีฬาใหเ้กิดขึ้นอย่างทั่วถึง
และเปน็ธรรม

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

 3-3-17   



 3-3-18   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   
 - ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
นักเรียนเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเรียนระดับ
อุดมศึกษา
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

1. เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนเตรียมความพร้อม
สู่การเรียนระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อเปน็การกระตุ้นใหน้ักเรียนได้
มีความตระหนักในการศึกษาต่อ
และการท างาน เพื่อพฒันาตนเอง
ใหพ้ร้อมต่อการท างานระดับ
ประชาคมอาเซียนในอนาคต

นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 6
ปกีารศึกษา 2559
จ านวน 250 คน

300,000
(270,000)

300,000 300,000 ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีแนวทาง
การศึกษาต่อไปใน
อนาคต ได้รับการ
สอนเสริมด้าน
วชิาการใน
สาขาวชิาต่างๆ ที่
จะใช้ในการสอบ
เข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 
และเข้าใจถึง
การศึกษาในระดับ
มหาวทิยาลัยมากขึ้น

1. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 ได้รับ
การสอนเสริมด้านวชิาการ
ในสาขาวชิาต่างๆ ที่จะใช้
ในการสอบเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต่อไป
2. นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 6 
มีแนวทางการศึกษาต่อไป
ในอนาคต สร้างความ
กระตือรือร้น ส่งเสริม
ก าลังใจใหเ้ยาวชนไม่ย่อทอ้
 มีก าลังใจในการพฒันา
ศักยภาพชีวติที่ดีต่อไป

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพฒันาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุ่งสู่ความเปน็เลิศ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา   
 - จัดสวสัดิการอาหาร
กลางวนั
นักเรียนโปรแกรมกีฬา
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถิ่น)

1.เพื่อจัดท าอาหารส าหรับนักเรียน
โปรแกรมกีฬาอย่างเพยีงพอ
เหมาะสมต่อความต้องการของ
ร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี
2.เพื่อใหน้ักเรียนโปรแกรมกีฬา
ได้รับอาหารที่เปน็ประโยชน์มีคุณค่า
ทางโภชนาการ อันจะช่วยให้
นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
สมบรูณ์ มีภมูิต้านทานโรค และเมื่อ
นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่
สมบรูณ์ย่อมส่งผลใหม้ีการ
พฒันาการด้านร่างกายจิตใจและ
สติปญัญา

นักเรียนโปรแกรมกีฬา
จ านวน 300 คน

9,000,000
(14,400,000)

 -  - ร้อยละของนักเรียน
โปรแกรมกีฬา
ร.ร.อบจ.เชียงราย
ได้รับประทาน
อาหารในปริมาณที่
เพยีงพอและถูก
หลักโภชนาการอัน
จะช่วยใหน้ักเรียน
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงสมบรูณ์

นักเรียนได้รับประทาน
อาหารในปริมาณที่
เพยีงพอและถูกหลัก
โภชนาการอันจะช่วย
ใหน้ักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ 
มีภมูิต้านทานโรค และเมื่อ
นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบรูณ์ย่อม
ส่งผลใหม้ีการพฒันาการ
ด้านร่างกายจิตใจและ
สติปญัญา และมีศักยภาพ
ในการแข่งขันกีฬา

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

33,614,684 1,690,000 1,690,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 แนวทางที่ 3

 3-3-19   



 3-3-20   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
 - เปดิโลกทศัน์เรียนรู้
นอกสถานที่

เพื่ออบรมและศึกษาดูงาน
จากกิจกรรมจริงในการเปดิโลกทศัน์
การเรียนรู้และการแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนและครู 
รร.อบจ.เชียงราย

นักเรียน ครูและ
บคุลากรโรงเรียน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย 
จ านวน 200 คน

360,000
(360,000)

360,000 360,000 ร้อยละของนักเรียน
และครู รร.อบจ.ชร.
ที่ได้อบรมและศึกษา
ดูงานได้เหน็กิจกรรม
นอกสถานที่
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์กับตนเอง
และชุมชนได้

1. นักเรียน รร.อบจ.ชร.
น าองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้จริง
นอกโรงเรียนมาพฒันา
ตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธภิาพ
2. นักเรียน รร.อบจ.ชร.
ได้เปดิโลกทศัน์เรียนรู้
นอกสถานที่แสวงหา
ประสบการณ์จาก
ภายนอกสถานศึกษา

กองการศึกษาฯ
(รร.อบจ.ชร.)

360,000 360,000 360,000
39,586,684 2,132,000 2,132,000

ยุทธศาสตรท์ี่ 3การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม และค่านิยมที่พงึประสงค์โดยค านึงถึงภมูิปญัญาทอ้งถิ่น วฒันธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3 แนวทางที่ 4

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพฒันาด้านการศึกษาและการพฒันาด้านทรัพยากรมนุษย์

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 3



ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่ออบรมเด็ก เยาวชนและประชาชน
มีความรักและเทดิทนูในชาติ 
ศาสนาพระมหากษตัริย์ การเรียนรู้
และการรู้จักด ารงตนอยู่ในศีลธรรม
อันดีงาม โดยการยึดแนวทาง
ตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพยีง

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน 
จ านวน 900 คน

150,000
(200,000)

150,000 150,000 ร้อยละของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนมีความรัก
และเทดิทนูในชาติ
ศาสนา พระมหา
กษตัริย์ การเรียนรู้
และรู้จักด ารงตน
ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง
ส่งเสริมและสืบสาน
ศาสนกิจ 
ศิลปวฒันธรรม 
ประเพณีอันดีงาม

เด็ก เยาวชน และประชาชน
มีความรู้ความเข้าใจและ
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
ด ารงอยู่ร่วมกันภายใต้
ระบอบประชาธปิไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรง
เปน็ประมุขที่สมบรูณ์
ถูกต้อง รู้จักด ารงตนตาม
แนวทางปรัญชาเศรษฐกิจ
พอเพยีงและได้เรียนรู้ 
รักษาวนิัยต่อตนเอง 
ครอบครัวและสังคม

ส านักปลัด 
อบจ.

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

 3-4-1   



 3-4-2   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

2 แลกเปล่ียนเรียนรู้ศาสนา 
ประเพณีและวฒันธรรม

เพื่อจัดงาน/กิจกรรมส่งเสริม
พระพทุธศาสนาในงานมหกรรมไม้
ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 
เช่นการจัดแสดงราชรถประดิษฐาน
พระบรมสารีริกธาตุ การจัด
กิจกรรมทางศาสนา การจัด
นิทรรศการ การจัดฉายภาพยนตร์ 
การประกวดบรรยายธรรม การ
ประกวดสวดมนต์
หมู่และการสวดมนต์ข้ามป ีฯลฯ

จ านวน 18 วนั 1,000,000
(200,000)

1,000,000 1,000,000 จ านวนวนัที่จัด
กิจกรรมในมหกรรม
ไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย 2016

พทุธศาสนิกชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้
เรียนรู้ศาสนา ประเพณี 
และวฒันธรรมผ่านการจัด
กิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ทาง
ศาสนาและวฒันธรรม

กองการศึกษาฯ

3 อบรมสัมมนาพระสังฆาธกิาร
ระดับเจ้าอาวาส 
ทกุวดัในจังหวดัเชียงราย

เพื่ออบรมใหค้วามรู้ส าหรับพระสงฆ์
ในการบริหารจัดการวดัและการ
เผยแพร่หลักธรรมโดยใหส้อดคล้อง
กับวถิีชีวติความเปน็อยู่ของพระ
พทุธศาสนิกชนกับสถาณการณ์
ปจัจุบนั

พระสงฆ์จ านวน 1,200
 รูป

300,000
(300,000)

300,000 300,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการ
วดัฯ

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาท ภารกิจ อ านาจ
หน้าที่ในการบริหารวดัให้
เปน็ศูนย์กลางของการ
พฒันาจิตใจ ใหส้อดคล้อง
กับวถิีชีวติความเปน็อยู่ใน
สังคมโลกยุคโลกาภวิฒัน์

กองการศึกษาฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

4 อบรมผู้น าศาสนพธิี เพื่ออบรมใหก้ับประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในพธิกีรรมทางศาสนา
ใหส้อดคล้องกับภมูิปญัญาทอ้งถิ่น
และสามารถสืบทอดไปยังเยาวชน
หรือบคุคลรุ่นต่อไปได้

จ านวน 150 คน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้า
อบรมมีความรู้ 
และสามารถ
ถ่ายทอดได้

ประชาชนที่เข้ารับการ
อบรมได้เข้าใจพธิกีรรม
และขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรมและ
สามารถถ่ายทอด
ใหก้ับบคุคลหรือเยาวชน
รุ่นหลังได้

กองการศึกษาฯ

5 ค่าใช้จ่ายงานราชพธิ ีงานรัฐ
พธิขีองจังหวดั

เพื่อจัดกิจกรรมหรือร่วมสนับสนุน
งานราชพธิ ีงานรัฐพธิทีี่ส าคัญของ
ประเทศและจังหวดัเชียงราย เช่น 
งานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วนัปยิะ
มหาราช วนัจักรี วนัฉัตรมงคล อื่นๆ
 ที่เกี่ยวข้อง

จ านวน 14 คร้ัง/ปี 200,000
(200,000)

200,000 200,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ได้จัด

งานราชพธิ ีงานรัฐพธิขีอง
จังหวดัเชียงรายได้รับการ
ส่งเสริมและสนับสนุน

กองการศึกษาฯ

6 ประเพณีวนัลอยกระทง
ประจ าป ี2559

เพื่อร่วมจัดกิจกรรมประเพณีวนัลอย
กระทง ประเพณีอันดีงาม โดย
จัดเปน็กระทงใหญ่ ขบวนแหร่วมถึง
กิจกรรมหรือการจัดซ้ือวสัดุอุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับการกิจกรรมดังกล่าว

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000
(200,000)

200,000 200,000 จ านวนกิจกรรม
ที่ได้จัด

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีลอย
กระทงท าใหป้ระเพณีอันดี
งามในทอ้งถิ่นคงอยู่สืบไป

กองการศึกษาฯ

 3-4-3   



 3-4-4   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

7 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
ประจ าป ี2560

เพื่อจัดกิจกรรมในการอนุรักษ์
ประเพณีสงกรานต์ เช่นกิจกรรม
ท าบญุตักบาตรจัดรถเทพสีงกรานต์ 
ขบวนสงกรานต์ รดน้ าด าหวัและ
เคร่ืองสักการะพอ่ขุนเม็งราย และ
บคุคลส าคัญในจังหวดัเชียงราย

จ านวน 5 กิจกรรม 250,000
(300,000)

- - จ านวนกิจกรรม
ที่ได้ด าเนินการ

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง ลูกจ้าง อบจ.
เชียงราย ได้ร่วมกันสืบ
สานประเพณีสงกรานต์
และขนบธรรมเนียมอันดี
งามสืบไป

กองการศึกษาฯ

8 ส่งเสริมและสืบสาน
วฒันธรรม ประเพณีต่างๆ

เพื่อจัดหรือสนับสนุนกิจกรรมในการ
ส่งเสริมและสืบสานวฒันธรรม 
ประเพณีต่างๆ ในทอ้งถิ่นเชียงราย

จ านวน 2 กิจกรรมหลัก 600,000
(600,000)

600,000 600,000 จ านวนกิจกรรมที่
ได้จัดและสนับสนุน

เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
จังหวดัเชียงรายเหน็
ความส าคัญของมรดกทาง
ศิลปวฒันธรรม จารีต
ประเพณีอันดีงามของ
ทอ้งถิ่น กิจกรรมประเพณี 
วฒันธรรมและวถิีชีวติของ
ชาวจังหวดัเชียงรายได้รับ
การอนุรักษ ์สืบสานและ
สืบทอดต่อไป

กองการศึกษาฯ
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9 ลานธรรม ลานศิลป ์
ถิ่นพญามังราย

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม โดยใช้หลักธรรมทาง
ศาสนา และกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณี วฒันธรรมทอ้งถิ่น ณ 
บริเวณลานธรรม เช่น กิจกรรม
ท าบญุตักบาตร กิจกรรมวปิสัสนา
กรรมฐาน กิจกรรมปฏบิติัธรรม 
การฟงัพระธรรมเทศนา ละครธรรม 
เล่านิทานธรรม การแสดงทาง
ประวติัศาสตร์ทอ้งถิ่น การสัมมนา
ทางวชิาการศาสนา ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิ่น การจัดนิทรรศการ ฯลฯ

จ านวน 10 กิจกรรม 1,500,000
(1,000,000)

1,500,000 1,500,000 จ านวนกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการ

บริเวณลานธรรมจะเปน็
จุดด าเนินการในด้าน
กิจกรรมทางศาสนา การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการพฒันาคุณภาพ
ชีวติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษาฯ

10 ข่วงศึกษาวถิีชีวติวฒันธรรม
ล้านนา ชาติพนัธุแ์ละอาเซียน

เพื่อจัดกิจกรรมและสนับสนุน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชาติ
พนัธุต่์างๆ ในจังหวดัเชียงราย 
จ านวน 17 ชนเผ่า ในข่วงวฒันธรรม
ล้านนาและอาเซียน และกิจกรรม
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จ านวน 17 กิจกรรม 3,000,000
(3,000,000)

3,000,000 3,000,000 จ านวนกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการ

กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ
และสนับสนุน ได้รับความ
สนใจและความภาคภมูิใจ
ของผู้เข้าร่วมตลอดจน
ขนบธรรมเนียมและวถิีชีวติ
ของชาติพนัธุย์ังเปน็ที่รู้จัก
กันอย่างแพร่หลาย

กองการศึกษาฯ

 3-4-5   



 3-4-6   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

11 สืบสานภมูิปญัญาล้านนา 1. เพื่อจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมการฟอ้นเล็บและฟอ้นสาว
ไหมใหก้ับกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี
แม่บา้น 
กลุ่มผู้สูงอายุ
2. เพื่อใหค้นในทอ้งถิ่นได้เรียนรู้
ความส าคัญ รู้จักวถิีชีวติ รู้ถึงคุณค่า
ของประวติัศาสตร์ในทอ้งถิ่น ความ
เปน็มา และวฒันธรรมประเพณีของ
ทอ้งถิ่น อันจะสร้างความภาคภมูิใจ
และจิตส านึกในการรักษาวฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถิ่นสืบไป

กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี
แม่บา้น กลุ่มผู้สูงอายุ
ในจังหวดัเชียงราย 
จ านวน 390 คน

276,000 276,000 276,000 ร้อยละจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้ร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ 
จ านวน 2กิจกรรม

กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี
แม่บา้น กลุ่มผู้สูงอายุใน
จังหวดัเชียงราย ได้ร่วมกัน
สืบสานประเพณีของทอ้งถิ่น
ตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒันธรรมของ
ชาวล้านนา เพื่อใหค้น
ทอ้งถิ่นได้มีโอกาสเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ วถิีชีวติ
และศิลปวฒันธรรม
ประเพณีของทอ้งถิ่น

กองการศึกษาฯ
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12 ฟื้นฟแูละสืบสานภาษาล้านนา 1. เพื่ออบรมใหก้ับเด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในการเขียน การพดู การ
อ่านภาษาล้านนาและใหรู้้ถึง
รากเหง้าทางวฒันธรรมอันเปน็อัต
ลักษณ์ของชาวล้านนา
2. เพื่อเปน็การฟื้นฟแูละสืบสาน
ใหม้ีการเขียนการพดูภาษาล้านนา
อย่างแพร่หลายในทกุภาคส่วน
3.เพื่อเปน็การอนุรักษว์ฒันธรรม
ประเพณีของเมืองเชียงรายให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง
วฒันธรรมที่ส่งเสริมให ้8 จังหวดั 
ใหเ้ปน็มรดกโลก

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวดั
เชียงรายได้เรียนรู้
การอ่าน การเขียน
ภาษาล้านนา 
จ านวน 100 คน

475,000 475,000 475,000 ร้อยละของเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนสามารถ
อ่าน เขียน พดู
ภาษาล้านนาได้

ได้มีการฟื้นฟแูละสืบสาน
ใหม้ีการเขียนการพดูภาษา
ล้านนาอย่างแพร่หลายใน
ทกุภาคส่วน มีการอนุรักษ์
วฒันธรรมประเพณีของ
เมืองเชียงรายใหส้อดคล้อง
กับนโยบายของกระทรวง 
วฒันธรรมที่ส่งเสริมให ้8 
จังหวดั ใหเ้ปน็มรดกโลก

กองการศึกษาฯ

13 สืบสานประเพณีวนัเข้าพรรษา
อบจ.เชียงราย 
ประจ าป ี2560

เพื่ออนุรักษ ์ส่งเสริมเผยแพร่ และ
สืบสานประเพณีหล่อเทยีนพรรษา

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในจังหวดั
เชียงรายเข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 100 คน

200,000
(200,000)

 -  - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้สืบสานประเพณี
วนัเข้าพรรษา

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในจังหวดัเชียงราย
ได้ร่วมกันอนุรักษ ์ส่งเสริม
เผยแพร่ และสืบสาน
ประเพณีหล่อเทยีนพรรษา

กองการศึกษาฯ
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14 ละอ่อนเมือง อนุรักษข์นม
เมือง

1. เพื่ออบรมส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของขนม
พื้นบา้น และร่วมกันฟื้นฟอูนุรักษใ์ห้
คงไวซ่ึ้งวถิีชีวติความเปน็อยู่ของ
ทอ้งถิ่นตน
2. เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้วธิกีารท าขนมพื้นบา้นและ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ ในการใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม

เด็ก และเยาวชน
จังหวดัเชียงราย
จ านวน 100 คน

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจตระหนัก
และเหน็ความส าคัญ
ร่วมมือกันอนุรักษ ์
สืบทอดภมูิปญัญา
และวถิีชีวติ
ในทอ้งถิ่นใหค้งอยู่
ตลอดไปอย่างมี
ประสิทธภิาพ

1. เด็ก เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจในหลักการท า
ขนมพื้นบา้นและสามารถ
น าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่
ต่อยอดในชุมชนของตนเอง
ได้
2. ขนมพื้นบา้นในทอ้งถิ่น
ได้รับการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
สืบสานใหค้งอยู่คู่กับชุมชน
และประเทศชาติต่อไป
อย่างยั่งยืน

กองการศึกษาฯ

15 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.ดอยหลวง ตามโครงการ
จัดงานประเพณีส่ีเผ่า 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

16 อุดหนุน อบต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย 
ตามโครงการจัดงาน
วฒันธรรมชาวดอย ดอกบวั
ตองบานที่บา้นหวัแม่ค า 
คร้ังที่ 27 ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ
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17 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
สืบสานและส่งเสริมงาน
ประเพณีชาติพนัธุ ์อ.เวยีงแก่น

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 350,000
(350,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

18 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
ประเพณีไหลเรือไฟ 
อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000
(300,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

19 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.แม่จัน ตามโครงการสืบ
สานวฒันธรรม "ปา๋เวณียี่เปง็
เมืองแม่จัน" ประจ าป ี2559
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000
(200,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

20 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.แม่จัน ตามโครงการจัด
งานอนุรักษฟ์ื้นฟสืูบสาน
วฒันธรรมชาติพนัธุช์นเผ่า 
(ชนเผ่าเมืองแม่จัน) 
ประจ าป ี2560 อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 300,000  -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

 3-4-9   



 3-4-10   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

21 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.เชียงแสน ตามโครงการ
สงกรานต์เชียงแสน

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000  -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

22 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
จ.เชียงราย ตามโครงการ
สืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 300,000
(300,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

23 อุดหนุนส านักงาน ทต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ตามโครงการจัดงาน
มหศัจรรย์ 10 ชาติพนัธุ์
แม่สาย คร้ังที่ 5

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน  1 คร้ัง / ปี 200,000
(200,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

24 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
อ.เทงิ ตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมสืบสาน
ประเพณี สรงน้ าพระธาตุ
ศักด์ิสิทธิ ์อ.เทงิ 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 250,000
(250,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

25 อุดหนุน ทต.หงาว อ.เทงิ
จ.เชียงราย ตามโครงการ
ไหวส้าพระเจ้าสองสี 
ประจ าป ี2559

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

26 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เทงิ
โครงการจัดงานบญุเดือน 4 
ประเพณีบญุผะเหวด อ.เทงิ 
คร้ังที่ 8

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

27 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
อ.เทงิ โครงการส่งเสริม
ศิลปวฒันธรรมสืบสาน
ประเพณียี่เปง็ อ.เทงิ 
ประจ าป ี2559

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

28 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 
อ.เทงิ โครงการจัดงาน
ประเพณีสืบชะตาแม่น้ าอิง
และแข่งขันเรือพาย อ.เทงิ 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000
(200,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

 3-4-11   



 3-4-12   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

29 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.แม่สรวย ตามโครงการจัด
งานศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชและของดี 
อ.แม่สรวย ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 280,000
(280,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

30 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช อ.เชียงของ
ตามโครงการเทดิพระเกียรติ
มหกรรมส่งเสริมสุขภาวะเด็ก
และครอบครัว เนื่องใน
วโรกาสวนัคล้ายวนัพระราช
สมภพสมเด็จพระบรมโอรสา
ธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

31 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.แม่จัน ตามโครงการจัด
งานสัปดาหว์นัวสิาขบชูา
ร าลึก วนัส าคัญของโลก 
ประจ าป ี2560 อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000  -  - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

32 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.แม่สาย ตามโครงการ
ส่งเสริมอัตลักษณ์วถิีล้านนา 
ไหวส้าพระเจ้าพรหมมหาราช 
คร้ังที่ 15 ประจ าปี
งบประมาณ 2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

33 อุดหนุนสภาวฒันธรรม
อ.เวยีงแก่น ตามโครงการ
สืบสานและส่งเสริมดนตรี
และบทเพลงชนเผ่า 
อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 250,000
(400,000)

- - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
อุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

34 อุดหนุนที่ท าการปกครอง
อ.ดอยหลวง ตามโครงการ
จัดงาน "วนัร าลึกและสืบ
สานต านานศิลปค์รูจูหลิง 
ปงกันมูล ประจ าป ี2560"

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 100,000
(100,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

12,131,000 8,001,000 8,001,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 1

 3-4-13   



 3-4-14   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมทกัษะวา่ยน้ าขั้นพื้นฐาน
ส าหรับเด็กและเยาวชน
 "วา่ยน้ าเพื่อชีวติ"

เพื่ออบรมทกัษะวา่ยน้ าใหก้ับเด็ก 
และเยาวชนในการช่วยเหลือตัวเอง
และผู้อื่นในเบื้องต้น

จ านวน 150 คน 400,000 400,000 400,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ในทกัษะการวา่ย
น้ าและช่วยเหลือ
ตนเองและผู้อื่นได้
ในเบื้องต้น

เด็กและเยาวชนมีทกัษะใน
การวา่ยน้ าและมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้ปน็ประโยชน์

กองการศึกษาฯ

2 แข่งขันกีฬา "อบจ.เชียงราย 
เปตองเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จย่า"

1. เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง
ในระดับต่างๆทั้งเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน และเพื่อน้อมร าลึก
พระมหากรุณาธคุิณสมเด็จย่า
2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพเด็กและ
เยาวชน

จ านวน 1 คร้ัง /ปี 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีสุขภาพสมบรูณ์
แข็งแรงและยังเปน็
การน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคุิณ
สมเด็จย่า

1. กีฬาเปตองได้รับการ
ส่งเสริมและสืบสานใหค้ง
อยู่และเผยแพร่สู่สังคม
2. เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้รับโอกาสใน
การเล่นกีฬาเปตองมากขึ้น

กองการศึกษาฯ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

3 แข่งขันวา่ยน้ า อบจ.เชียงราย
Summer Swimming 
Challenge  10 th 
คร้ังที่ 10 ประจ าป ี2560

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาวา่ยน้ าใหก้ับ
เด็ก เยาวชน ประชาชนสโมสรและ
ชมรมต่างๆ ได้ออกก าลังกายและ
เปน็การพฒันาการกีฬาทางน้ าและ
เตรียมความพร้อมนักกีฬาใหเ้ข้า
ร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ

จ านวน 300 คน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีพฒันาการ
ทางด้านกีฬาวา่ย
น้ าและได้เข้าร่วม
ในกีฬาวา่ยน้ าใน
ระดับต่างๆ

เด็กและเยาวชนมีทกัษะใน
การวา่ยน้ าและมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี ใช้เวลาวา่ง
ใหเ้ปน็ประโยชน์

กองการศึกษาฯ

4 แข่งขันกีฬาวูด๊บอล เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาวูด๊บอลใหเ้ด็ก
 เยาวชนและประชาชนในจังหวดั
เชียงรายเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปญัญา
และการใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน์

จ านวน 200 คน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาวูด๊บอล
มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง

เปน็เวทแีสดงความสามารถ
ในการเล่นกีฬาของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
ในจังหวดัเชียงราย

กองการศึกษาฯ

5 มหกรรมกีฬาและนิทรรศการ
ผู้สูงอายุ "สูงวยัเกมส์"

เพื่อจัดงาน/กิจกรรมการออกก าลัง
กายร่วมกันของผู้สูงอายุในจังหวดั
เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง /ปี 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังที่จัดงาน
/กิจกรรมการออก
ก าลังกายของ
ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและเปน็การ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์
อันดีระหวา่งผู้สูงอายุกับทกุ
เพศทกุวยั

กองการศึกษาฯ

 3-4-15   



 3-4-16   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

6 อบจ.เชียงรายเทนนิสคัพ เพื่อจัดงานแข่งขันกีฬาเทนนิสใหก้ับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนใน
จังหวดัเชียงรายและเปน็การเตรียม
ความพร้อมนักกีฬาเทนนิสในการ
เข้าร่วมการเปน็นักกีฬา ในระดับ
ต่างๆของประเทศ

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน
จ านวน 200 คน

130,000 130,000 130,000 ร้อยละของนักกีฬา
ที่เข้าร่วมโครงการ
มีทกัษะทางด้าน
กีฬาเทนนิสมากขึ้น

เปน็เวทแีสดงความสามารถ
ในการเล่นเทนนิสของเด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
ในจังหวดัเชียงราย

กองการศึกษาฯ

7 อบรมทกัษะการเล่นกีฬา
และออกก าลังกายเด็ก 
เยาวชนและประชาชนใน
จังหวดัเชียงราย

เพื่ออบรมใหเ้ยาวชนและประชาชน
มีความรู้และแสดงทกัษะด้านกีฬา 
เพื่อก้าวสู่กีฬาระดับสากล

จ านวน 500 คน 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของเยาวชน
และประชาชนที่เข้า
ร่วมโครงการมี
ความรู้และแสดง
ทกัษะด้านกีฬา

เยาวชน ประชาชน มี
สุขภาพพลานามัยแข็งแรง
 มีทกัษะด้านกีฬา พร้อมสู่
การแข่งขันกีฬาระดับสากล

กองการศึกษาฯ

8 มหกรรมกีฬาประชาชน
จังหวดัเชียงราย

เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายใหแ้ก่
ผู้ประชาชน

จ านวน 1 คร้ัง /ปี 1,000,000  -  - จ านวนคร้ังที่ 
ส่งเสริมการออก
ก าลังกายใหก้ับ
ประชาชน

ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง

กองการศึกษาฯ

9 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย 
เด็ก เยาวชนและประชาชน

เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนใหก้ับ
วทิยากรในการสอนการเต้นร า
แอโรบคิ ใหก้ับเด็กและเยาวชน
โดยทั่วไป ณ บริเวณสนามกีฬากลาง
(ศูนย์บรูณาการการเรียนรู้และ
นันทนาการ)

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน
จ านวน 150 คน /ปี

100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
เล่น (เต้น) แอโรบคิ
ที่ถูกวธิแีละมีสุขภาพ
แข็งแรง

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดี

กองการศึกษาฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

10 อนุบาลฟนัน้ านมคัพ เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาใหเ้ด็กช่วง
ปฐมวยัได้ใช้เวลาวา่งใหเ้ปน็
ประโยชน์และเสริมสร้างใหเ้ด็กมี
พฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์
 และจิตใจ มีทกัษะและสามารถ
พฒันาต่อในการเล่นกีฬาในอนาคต

เด็กระดับปฐมวยัใน
จังหวดัเชียงราย
จ านวน 500 คน

300,000 300,000 300,000 ร้อยละของเด็ก
ปฐมวยัที่เข้าร่วม
โครงการมีการ
พฒันาในร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจใหดี้
ขึ้น

เด็กปฐมวยัในจังหวดั
เชียงรายมีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและสามารถ
พฒันาต่อได้ในอนาคต

กองการศึกษาฯ

11 วยัใส วยัศิลป์ 1. เพื่อฝึกอบรมพฒันาลักษณะนิสัย
ที่ดีพร้อมกันในทกุด้าน ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปญัญา อารมณ์และสังคม
รวมทั้งปลูกฝังใหม้ีความซาบซ้ึงใน
คุณค่าของศิลปะและเกิดสุนทรียภาพ
และมีความเจริญงอกงามในทาง
สร้างสรรค์อย่างสูงสุด
2. เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโต
ตามวฒิุภาวะความสนใจ 
ความต้องการของเด็ก
3. เพื่อพฒันาลักษณะนิสัยของเด็ก
ใหม้ีระเบยีบวนิัย รู้จักใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
ส่วนรวม สามารถอยู่ร่วมกับสังคม
อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน

เด็กและเยาวชน
จังหวดัเชียงราย
จ านวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
คุณลักษณะนิสัยที่
ดีขึ้น สามารถใช้
เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์
หา่งไกลยาเสพติด
และเปน็แบบอย่าง
ที่ดีต่อการส่งเสริม
คุณภาพชีวติใหแ้ก่
สาธารณชนทั่วไป
ของจังหวดัเชียงราย

เด็กและเยาวชนมี
พฒันาการที่ดีขึ้นในทกุด้าน
 ทั้งด้านร่างกาย สติปญัญา
อารมณ์และสังคม
มีความเจริญงอกงาม
ในทางสร้างสรรค์ มี
ระเบยีบวนิัย และใช้เวลา
วา่งใหเ้กิดประโยชน์ 
หา่งไกลยาเสพติดสามารถ
อยู่ร่วมกับสังคมอย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืน

กองการศึกษาฯ

 3-4-17   



 3-4-18   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

12 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา
จ.เชียงราย ตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
จ.เชียงราย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ
 ภาค 5 คร้ังที่ 33 ณ จ.พะเยา

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 540,000
(500,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

13 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา
จ.เชียงราย ตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
จ.เชียงราย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาแหง่ชาติ ภาค 5 
คร้ังที่ 45 "สุโขทยัเกมส์" 
ณ จ.สุโขทยั

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 500,000
(500,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

14 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา
จ.เชียงราย ตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
จ.เชียงราย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาคนพกิารแหง่ชาติ 
คร้ังที่ 35 รอบคัดเลือก
ระดับภาค ณ จ.สุโขทยั

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 60,000
(60,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

15 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา
จ.เชียงราย ตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแหง่ชาติ คร้ังที่ 33 
ณ จ.ชุมพร และ จ.ระนอง

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 400,000
(400,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

16 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา
จ.เชียงราย ตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จ.เชียงราย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาแหง่ชาติ 
คร้ังที่ 45 ณ จ.สงขลา

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 400,000
(500,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

17 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา
จ.เชียงราย ตามโครงการ
จัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่
จ.เชียงราย เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาคนพกิารแหง่ชาติ 
คร้ังที่ 35 ณ จ.สงขลา

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 60,000
(60,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

4,790,000 1,830,000 1,830,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 3
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์เตือนภยัมะเร็งเต้านม 
จังหวดัเชียงราย

เพื่อจัดงานรณรงค์การเตือนภยั
มะเร็งเต้านมใหก้ับประชาชนทั่วไป 
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในสาเหตุ
ของการเกิดมะเร็งตลอดจนการ
ได้รับการรักษา การรักษาสุขภาพ 
การบริโภคอาหารปลอดภยั การดูแล
ผู้ปว่ย ใหม้ีชีวติอยู่กับโรคอย่างมี
คุณภาพ

จ านวน 200 คน 200,000
(200,000)

200,000 200,000 ร้อยละของผู้ปว่ย
มะเร็งเต้านมและ
ผู้ดูแล มีความรู้
ความเข้าใจใน
สภาพปญัหาของ
โรคและสามารถ
ดูแลตนเองได้ใน
เบื้องต้น

ประชาชนทั่วไปและผู้ปา่ย
มะเร็งเต้านมเข้าใจพยาธิ
สภาพของโรค แนว
ทางการการรักษาและการ
เหน็ความส าคัญของ
อาหารและการออกก าลัง
กาย มีชีวติอยู่กับโรคมะเร็ง
ได้อย่างมีคุณภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

2 รณรงค์เพื่อลดโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธแ์ละลดการ
ต้ังครรภก์่อนวยัอันควร

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดการติดต่อ
ทางเพศสัมพนัธแ์ละลดขั้นตอนการ
ต้ังครรภก์่อนวยัอันควรใหก้ับเด็ก
นักเรียนและเยาวชน ผู้ปกครอง

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000
(200,000)

200,000 200,000 ร้อยละของเยาวชน
ครู ผู้ปกครอง ได้
ทราบถึง
สถานการณ์
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธแ์ละ
ผลเสียของการ
ต้ังครรภก์่อนวยัอัน
ควร

เยาวชน ครู ผู้ปกครอง 
เกิดความตระหนักและ
องค์ความรู้เร่ืองบทบาท
และคุณค่าของความเปน็
ชาย/หญิง ในสังคมพฒันา
การทางเพศ การจัดการ
อารมณ์ สัมพนัธภาพทาง
เพศ พฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศของวยัรุ่น การ
เสริมสร้างสุขภาพวยัรุ่น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

3 จัดงานมหกรรมการแพทย์
พื้นบา้นล้านนา จังหวดั
เชียงราย

เพื่อจัดงาน/จัดกิจกรรม  
การประชาสัมพนัธ ์การเผยแพร่ให้
ความรู้ การแพทย์พื้นบา้นล้านนา
ภมูิปญัญาในการใช้สมุนไรทอ้งถิ่น 
น ามาผสมผสานจนเกิดกระบวนการ
ทางการแพทย์แผนไทย 
การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟู
สมรรถภาพได้

สมาชิกสภาหมอเมือง
ล้านนา จังหวดั
เชียงราย 
จ านวน 200 คน

200,000
(200,000)

200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้ใช้
ประโยชน์จาก
แพทย์แผนไทยใน
การดูแลสุขภาพ
ของตนเอง และ
สามารถจ าหน่าย
สินค้าจากภมูิ
ปญัญาทอ้งถิ่นใน
ด้านแพทย์แผนไทย
เปน็การเพิ่มรายได้
ใหก้ับเศรษฐกิจ
ชุมชน

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรุ้เร่ืองการแพทย์แผน
ไทยของจังหวดัเชียงราย
และสามารถประชาสัมพนัธ์
ใหก้ับประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบถึงประโยชน์
ของแผนแพทย์ไทยและ
การประยุกต์ใช้แพทย์แผน
ไทยในชีวติประจ าวนั
ตลอดจนมีการสืบทอด
องค์ความรู้ภมูิปญัญา
การแพทย์พื้นบา้นล้านนา
ใหด้ ารงอยู่ในวฒันธรรม
ล้านนาอย่างเปน็ระบบ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

4 เตรียมน้องสู่โลกกวา้ง
อย่างมั่นใจ

เพื่ออบรมใหก้ับเยาวชน ครู 
ผู้ปกครอง ในสถานศึกษา ใหรู้้ถึง
บทบาทและคุณค่าของความเปน็
ชาย/หญิง ในสังคม พฒันาการทาง
เพศ การจัดการกับอารมณ์ 
สัมพนัธภาพทางเพศ พฤติกรรม
เส่ียงทางเพศของวยัรุ่นตลอดจน
ทกัษะและทศันคติในการมองโลก
กวา้ง

เยาวชน ครู ผู้ปกครอง
 ในสถานศึกษาใน
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 200 คน

200,000
(200,000)

200,000 200,000 ร้อยละของเยาวชน
ครู ผู้ปกครองใน
จังหวดัเชียงราย 
มีทกัษะชีวติ มีการ
ปรับตัวและมีการ
เรียนรู้โลกกวา้ง

ผู้เข้ารับการอบรม 
เกิดความตระหนักและมี
องค์ความรู้เร่ืองบทบาท
และคุณค่าของความเปน็
ชาย/หญิงในสังคม 
พฒันาการทางเพศ 
การจัดการกับอารมณ์ 
สัมพนัธภาพทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศ
ของวยัรุ่น และการ
เสริมสร้างสุขภาพในวยัรุ่น
 มีทกัษะชีวติ ทกัษะการ
ปฏเิสธ ทกัษะในด้านการ
คบเพื่อน การต้ังเปา้หมาย
ในชีวติของวยัรุ่น โดยเน้น
การปรับตัวและการเรียนรู้
ในการมองโลกกวา้ง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

5 มหกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ
ผู้ปว่ยไตวายเร้ือรัง จังหวดั
เชียงราย

เพื่อรณรงค์ประชาสัมพนัธใ์หค้วามรู้
 การส่งเสริมคุณภาพและการ
ปอ้งกันการเกิดโรคไตเร้ือรังแก่
ประชาชน แก่ผู้ปว่ย ครอบครัว 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้
เกี่ยวกับโรคไตเร้ือรังและโรคที่เปน็
สาเหตุของโรคไตเร้ือรัง เช่น
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหติสูง 
เปน็ต้น

ผู้ปว่ยไตวายเร้ือรัง 
ผู้ปว่ยทั่วไปและ
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 500 คน

200,000
(200,000)

200,000 200,000 ร้อยละของผู้ปว่ย
ไตวายเร้ือรัง และ
ผู้ดูแล มีความรู้
ความเข้าใจใน
สภาพปญัหาของ
โรคและสามารถ
ดูแลตนเองได้
ในเบื้องต้น

ประชาชนทั่วไปและผู้ปว่ย
โรคไตวายเร้ือรัง มีความรู้
ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพตนเองเพื่อปอ้งกัน
การเกิดโรคไตเร้ือรังและ
ชะลอการเส่ือมของไตใน
ผู้ปว่ยเร้ือรังและเกิด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ในผู้ปว่ยไตวายเร้ือรัง 
ประชาชนทั่วไปมีทศันคติ
ที่ดีต่อการรักษาโรคและ
การดูแลผู้ปว่ยมากยิ่งขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

6 อบรมพฒันาทกัษะ
กระบวนการเร่ืองเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

เพื่ออบรมเชิงปฏบิติัการพฒันา
ทกัษะกระบวนการเร่ืองเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธใ์หก้ับ
ประชาชน กลุ่มแกนน าเยาวชนและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประชาชน กลุ่มแกนน า
เยาวชนและผู้เกี่ยวข้อง
ใน จ.เชียงราย น าร่อง 
จ านวน 6 อ าเภอ 
อ าเภอละ 200 คน 
รวมทั้งส้ิน 1,200 คน

388,800 388,800 388,800 ร้อยละของผู้อบรม
มีความรู้ทกัษะเร่ือง
โรคเอดส์และ
โรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์

ประชาชน กลุ่มแกนน า
เยาวชน และผู้เกี่ยวข้อง ที่
ผ่านการอบรม มีความรู้
ด้านสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะเร่ือง โรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ ์มีศักยภาพ
และทกัษะในการ
ด าเนินงานและเกิด
เครือข่ายการด าเนินงานใน
ชุมชน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

7 อบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ
ในโรงเรียน(ยสร)

เพื่ออบรมเพิ่มความรู้ ทกัษะและ
พฒันาศักยภาพนักเรียนแกนน าด้าน
สาธารณสุขและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ สร้างความรัก ความสามัคคี
ในกลุ่ม

1. นักเรียนแกนน า
(ยสร.)ใหม/่ครูอนามัย 
จ านวน 100 คน
2. นักเรียนแกนน า
จ านวน 100 คน

101,500
(90,000)

 -  - จ านวนร้อยละของ
แกนน าและครู
อนามัยที่อบรมมี
ความรู้และสามารถ
ปฏบิติังานด้าน
สาธารณสุขได้

นักเรียนแกนน ามีความรู้ 
ทกัษะและมีศักยภาพ ใน
การขับเคล่ือนงานส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 
ตลอดจนได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ซ่ึงกัน สร้างความรัก
 สามัคคี ในกลุ่มส่งผลให้
นักเรียน นักเรียนและ
บคุลากรในโรงเรียนมี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

8 มหกรรมรวมพลังปอ้งกัน
โรคติดต่อจังหวดัเชียงราย

เพื่อจัดงานมหกรรมรวมพลังปอ้งกัน
โรคติดต่อเพื่อเผยแพร่ความรู้เร่ือง
โรคติดต่อต่างๆและการปอ้งกัน
ตนเองโดยเฉพาะปอ้งกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออก/โรคมือ
เทา้ปาก/โรคอุจจาระร่วง/โรคไข้หวดั
ใหญ่และโรคไข้หวดันก

จัดกิจกรรมรวมพลัง
ปอ้งกันโรคติดต่อ
ต่าง ๆ 18 อ าเภอ
ในพื้นที่จังหวดัเชียงราย
จ านวน 18 คร้ัง

230,000 230,000 230,000 จ านวนคร้ังที่ได้จัด
กิจกรรมรวมพลัง
ปอ้งกันภยั
โรคติดต่อในแต่ละ
อ าเภอ

ประชาชนในพื้นที่จังหวดั
เชียงราย(18อ าเภอ)มี
ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ
ต่างๆและสามารถปอ้งกัน
ตนเองได้อย่างถูกวธิี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

9 จัดประชุมวชิาการใหค้วามรู้
ประชาชนเร่ืองโรคติดต่อ

เพื่อจัดประชุมวชิาการใหค้วามรู้
ประชาชนเร่ืองโรคติดต่อ
เพื่อเพิ่มความรู้เร่ืองโรคติดต่อต่างๆ 
เพิ่มทกัษะในการดูแลตนเองและ
ปอ้งกันโรคอย่างถูกวธิี

จัดประชุมวชิาการ 
ประชาชน กลุ่มแกนน า 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การดูแลสุขภาพใน
ชุมชน และภาคี
เครือข่ายในจังหวดั
เชียงราย 
จ านวน 300 คน

96,100
(82,000)

96,100 96,100 ร้อยละของผู้เข้า
ประชุมมีความรู้
เร่ืองโรคติดต่อและ
ทกัษะในการดูแล
ตัวเอง

ผู้ร่วมประชุมมีความรู้
เร่ืองโรคติดต่อต่าง ๆ 
เพิ่มขึ้น มีทกัษะในการดูแล
ตนเองและปอ้งกันตนเอง
จากโรคติดต่อต่างๆได้
อย่างถูกวธิี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

10 อบรมและสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวงัโรคติดต่อระหวา่งสัตว์
และคนตามแนวชายแดน

1. เพื่ออบรมและสร้างเครือข่ายเฝ้า
ระวงัโรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละคน
ตามแนวชายแดนฯ
2. เพื่อจัดท า(ร่าง) มาตรการในการ
เฝ้าระวงั ปอ้งกัน และควบคุม
โรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละคน
ตลอดจนการเตือนภยัโรคติดต่อ
ระหวา่งสัตวแ์ละคนตามแนว
ชายแดนฯ ภายใต้แนวคิดสุขภาพ
หนึ่งเดียวและกฎอนามัยระหวา่ง
ประเทศ

อบรมบคุลากรที่
เกี่ยวข้อง ภาคี
เครือข่ายโรคติดต่อ
ระหวา่งสัตวแ์ละคน
พื้นที่จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 100 คน

51,200 51,200 51,200 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรมได้จัดท า(ร่าง)
มาตรการเฝ้าระวงั
และเตือนภยั
โรคติดต่อระหวา่ง
สัตวแ์ละคนจังหวดั
เชียงราย เพื่อใช้
เปน็แนวทางในการ
ด าเนินงานร่วมกัน

บคุลากรที่เกี่ยวข้องของ 
จ.เชียงราย มีความรู้ความ
เข้าใจในมาตรการเฝ้าระวงั
 ปอ้งกัน และควบคุม
โรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละ
คน ตลอดจนการเตือนภยั
โรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละ
คนตามแนวชายแดน  
ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่ง
เดียวและกฎอนามัย
ระหวา่งประเทศ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

11 อบรมด้านการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 
จังหวดัเชียงราย ประจ าปี
2560

1. เพื่ออบรมแกนน าชุมชนในพื้นที่
จังหวดัเชียงรายใหค้วามรู้ความ
เข้าใจการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อน าไปปฏบิติั
ในชุมชน
2. เพื่อใหเ้กิดเครือข่ายการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ในจังหวดัเชียงราย

จ านวน 1,200 คน 250,000
(250,000)

250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์
ทางเลือกเพื่อน าไปปฏบิติั
ในชุมชน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

12 มหกรรมรณรงค์
การออกก าลังกาย จังหวดั
เชียงราย ประจ าป ี2560

เพื่อจัดท าส่ือเอกสารส่ือ
ประชาสัมพนัธก์ารออกก าลังกาย
ใหก้ับประชาชนจังหวดัเชียงราย

จ านวน 8 รายการ
(หรือจ านวน 16,640 
ชุด)

250,000
(250,000)

250,000 250,000 จ านวนเอกสารส่ือ
ประชาสัมพนัธ์
รณรงค์ที่ได้
ด าเนินการ

ส่ือเอกสารที่ใช้ในการ
ประชาสัมพนัธ์
ใหป้ระชาชนออกก าลัง
กายท าใหป้ระชาชนเหน็ถึง
ประโยชน์ของการออก
ก าลังกาย และท าให้
สุขภาพของประชาชน
โดยรวมแข็งแรงและมี
สุขภาพดีทั่วกัน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

13 มหกรรมรณรงค์เร่ืองอาหาร
ปลอดภยั จังหวดัเชียงราย 
ประจ าป ีพ.ศ.2560

1. เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์
ประชาสัมพนัธอ์าหารปลอดภยัใน
จังหวดัเชียงรายเพื่อใหป้ระชาชน
เข้าถึงข้อมูลด้านอาหารปลอดภยั
โดยการจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์
2. เพื่อประชาสัมพนัธใ์หก้ับ
นักทอ่งเที่ยวได้รับรู้ถึงมารตฐานและ
คุณค่าอาหารของจังหวดัเชียงรายที่ดี

จัดท าส่ือรณรงค์
ประชาสัมพนัธอ์าหาร
ปลอดภยัโดยแจกจ่าย
แผ่นปา้ยประชาสัมพนัธ์
,โปสเตอร์,แผ่นพบั
,ฯลฯ ใหก้ับเครือข่าย
สร้างสุขภาพจังหวดั
ในพื้นที่ 18 อ าเภอ 
จ านวน 7 รายการ

200,000
(200,000)

200,000 200,000 จ านวนส่ือที่ได้จัดท า ประชาชนในเขตจังหวดั
เชียงราย(18อ าเภอ)ได้รับ
ทราบการประชาสัมพนัธ์
เร่ืองอาหารปลอดภยั
ตลอดจนนักทอ่งเที่ยว
ได้รับรู้ถึงมาตรฐานและ
คุณค่าอาหารของจังหวดั
เชียงรายที่ดี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

14 อบรมเครือข่ายอาหาร
ปลอดภยั จังหวดัเชียงราย 
ประจ าป ีพ.ศ.2560

1. เพื่อจัดอบรมเครือข่ายอาหาร
ปลอดภยั จังหวดัเชียงรายใหม้ี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองอาหาร
ปลอดภยั
2. เพื่อสร้างเครือข่ายอาหาร
ปลอดภยัในจังหวดัเชียงราย

ประชาชน 
จ านวน 400 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารปลอดภยัที่
ถูกต้อง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
อาหารปลอดภยัและ
สามารถน าไปปฎบิติัใน
ชุมชนหรือถ่ายทอด
บทเรียนใหก้ับบคุคลใน
ครอบครัวหรือบคุคลทั่วไป
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

15 อบรมแกนน าหมู่บา้นจัดการ
สุขภาพ จังหวดัเชียงราย 
ประจ าป ี2560

เพื่อฝึกอบรมแกนน าหมู่บา้นจัดการ
สุขภาพในพื้นที่ 18 อ าเภอ ของ
จังหวดัเชียงราย เพื่อใหม้ีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงานหมู่บา้น
ด้านสุขภาพระดับพื้นที่

แกนน าหมู่บา้นจัดการ
สุขภาพในพื้นที่ 18 
อ าเภอของจังหวดั
เชียงราย จ านวน 
8,760 คน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาท ในการ
ด าเนิน งานหมู่บา้น
จัดการสุขภาพ
ระดับพื้นที่

แกนน าหมู่บา้นจัดการ
สุขภาพในพื้นที่ 18 อ าเภอ
ของจังหวดัเชียงราย 
มีความรู้ความเข้า ใจ
บทบาทในการด าเนินงาน
ด้านสุขภาพระดับพื้นที่

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

16 อบรมพฒันา การส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกาย
จังหวดัเชียงราย 
ประจ าป ี2560

1. เพื่ออบรมพฒันาการส่งเสริม
สุขภาพด้านการออกก าลังกายที่
ถูกต้องและมีประสิทธภิาพ
2. เพื่อสร้างเครือข่ายการสร้าง
สุขภาพระดับจังหวดัเชียงราย

ประชาชน 
จ านวน 400 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักการออก
ก าลังกาย   ที่ถูกต้อง

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ในการออกก าลัง
กายที่ถูกต้อง ส่งผลใหม้ี
สุขภาพดีและสามารถเปน็
เครือข่ายในการสร้าง
เครือข่ายสุขภาพระดับ
จังหวดั

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

17 จัดกิจกรรมรณรงค์ปอ้งกัน
โรคเอดส์และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์

เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่
ความรู้ ปอ้งกันโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์

จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ 
จ านวน 1 คร้ัง

68,000 68,000 68,000 จ านวนคร้ังที่ได้จัด
มหกรรมรณรงค์
ปอ้งกันโรคเอดส์
และโรคติดต่อทาง
เพศสัมพนัธ์

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
เร่ืองโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
เพิ่มขึ้น สามารถปอ้งกัน
ตนเองได้อย่างถูกวธิ ีท าให้
จ านวนผู้ติดเชื้อเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพนัธ์
รายใหม่ลดลง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

18 อบรมการดูแลผู้ปว่ยโรคไต
เร้ือรัง จังหวดัเชียงราย 
ประจ าป ี2560

เพื่ออบรมใหผู้้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเร้ือรัง
 สาเหตุ การวนิิจฉัย การรักษาและ
การบ าบดัทดแทนไตด้วยวธิต่ีางๆ 
รวมถึงการดูแลผู้ปว่ยไตวายเร้ือรัง
อย่างเหมาะสม

ประชาชน 
จ านวน 400 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจการ
ดูแลผู้ปว่ยโรคไต

ผู้รับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
เร้ือรัง สาเหตุ การวนิิจฉัย 
การรักษาและการบ าบดั
ทดแทนไตด้วยวธิต่ีางๆ 
รวมถึงการดูแลผู้ปว่ยโรคไต

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

19 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
การบริหารจัดการระบบ 
EMS (Emergency Medical
 System) และการส่ือสาร

เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการด้าน EMS 
(Emergency Medical System) 
และการส่ือสาร
ใหก้ับข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และผู้สังเกตการณ์ของ อบจ.ชร.

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
และผู้สังเกตการณ์
ของ อบจ.ชร.
จ านวน 50 คน

320,000  -  - จ านวนข้าราชการ
เจ้าหน้าที่และผู้
สังเกตการณ์ของ 
อบจ.ชร.มีความรู้มี
ทกัษะและ
ประสบการณ์ใน
การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัมากขึ้น

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ
ผู้สังเกตการณ์มีความรู้และ
เรียนรู้ในระบบการบริหาร
จัดการด้าน EMS และเกิด
การบรูณาการร่วมกันทกุ
ภาคส่วนอย่างประสิทธภิาพ

กองปอ้งกันฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

20 อบรมสืบสานภมูิปญัญา
พชืสมุนไพรพื้นบา้น

1.เพื่ออบรมส่งเสริมใหเ้ด็กและ
เยาวชน เรียนรู้วธิกีารรักษาโรคจาก
แพทย์แผนไทย และสามารถน า
สมุนไพรพื้นบา้นไปใช้ใหเ้กิด
ประโยชน์ในชีวติจริง
2.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษภ์มูิ
ปญัญาพื้นบา้นใหค้งอยู่และมีการ
พฒันาต่อไป
3.เพื่อสร้างเวทใีหก้ับเด็กและ
เยาวชน ในการใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์ต่อตนเองและต่อส่วนรวม

เด็กและเยาวชน
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 100 คน

100,000 100,000 100,000  จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดความ
ใส่ใจ ตระหนักเหน็
ความส าคัญและ
ร่วมมือกันอนุรักษ์
สืบทอดภมูิปญัญา 
การใช้ประโยชน์
จากพชืสมุนไพรให้
คงอยู่ตลอดไป
อย่างมีประสิทธภิาพ

1. เด็กและเยาวชนมี
ความรู้ความเข้าใจด้าน
การแพทย์แผนไทยโดยใช้
สมุนไพรพื้นบา้น และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไป
เผยแพร่ต่อยอดในชุมชน
ของตนเองได้
2. ส่งผลใหม้ีเครือข่าย
แพทย์แผนไทย-หมอ
พื้นบา้นในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น
 พชืสมุนไพรไทยได้รับการ
อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูสืบสานให้
คงอยู่คู่กับชุมชนและ
ประเทศไทยต่อไป

กองการศึกษาฯ

21 มหกรรมรวมพลังสู้ภยั
ไข้เลือดออก จังหวดัเชียงราย

เพื่อปอ้งกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก สร้างความตระหนักใน
การปอ้งกันการระบาดและเกิด
ความร่วมมือในการด าเนินงาน

จัดกิจกรรม 2 คร้ัง 230,000 230,000 230,000 จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรมปอ้งกัน
แพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก

ประชาชนตระหนักในการ
ปอ้งกันการระบาทและ
ร่วมมือในการด าเนินงาน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกันและควบคุมโรคติดต่อใหม้ีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทกุภาคเครือข่าย
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

22 อุดหนุนโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชเชียงของ
ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ
เพิ่มทกัษะการบ าบดัรักษา
และฟื้นฟโูรคข้อเข่าเส่ือม
ในผู้สูงอายุด้วยตนเองและ
ผู้ดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์
แผนไทย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง /ปี 200,000 - - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

23 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข
จ.เชียงราย ตามโครงการ
รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) จ.เชียงราย
ประจ าปงีบประมาณ 2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 500,000
(500,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

24 อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเชียงของ 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
ครอบครัวและชุมชน

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 600,000
(650,000)

- - จ านวนคร้ังที่ใหก้าร
สนับสนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

6,885,600 5,164,100 5,164,100รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 4



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 สร้างเสริมความปลอดภยั
ในเด็กและเยาวชน 
จากอุบติัภยับนทอ้งถนน

เพื่ออบรมใหค้วามรู้กับเด็กและ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู ในสถาน
ศึกษาในจังหวดัเชียงราย
ในเร่ืองการเดินทางบนทอ้งถนน
และความปลอดภยัจากอุบติัภนับน
ถนน การสร้างจิตส านึกสร้างวนิัย
และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

จ านวนส่ือหรือกิจกรรม
ที่ด าเนินการ 
5 กิจกรรม

150,000
(200,000)

150,000 150,000 จ านวนของส่ือหรือ
กิจกรรมที่ได้
ด าเนินการ

นักเรียน ผู้ปกครอง ครู 
ในสถานศึกษา มีความรู้
ความเข้าใจในการเดินทาง
บนถนนและมีความ
ปลอดภยัจากอุบติัเหตุบน
ถนน เกิดจิตส านึกใน
สถานศึกษาและตระหนัก
ถึงการใช้รถอย่างมีวนิัย 
ท าใหเ้กิดความสูญเสียต่อ
ชีวติและทรัพย์สินของ
ประชาชนน้อยลง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพฒันาการจัดระเบยีบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

 3-4-33   



 3-4-34   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพฒันาการจัดระเบยีบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

2 รณรงค์เพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภยับนทอ้งถนน

1. เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพนัธใ์ห้
เยาวชน ครู ผู้ปกครอง ได้ตระหนัก
และเหน็ความส าคัญของปญัหาการ
บาดเจ็บและสูญเสีญชีวตืส าหรับเด็ก
และเยาวชนในการเดินทางบนถนน 
และปลอดภยัจากอุบติัภยัทางถนน
2. เพื่อเสริมจิตส านึกในสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง และชุมชนในการดูแล
ปกปอ้ง และคุ้มครองแก่เด็กในการ
เดินทางบนทอ้งถนนอย่างปลอดภยั

เยาวชน ผู้ปกครอง 
และสถานศึกษาใน
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 200 คน

200,000
(200,000)

200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การสร้างวนิัยจราจร
และลดการสูญเสีย
จากอุบติัภยั
บนทอ้งถนน

1. เยาวชน ครู ผู้ปกครอง 
ได้ตระหนักและเหน็
ความส าคัญของปญัหา
การบาดเจ็บและสูญเสีญ
ชีวตืส าหรับเด็กและ
เยาวชนในการเดินทางบน
ถนน และปลอดภยัจาก
อุบติัภยัทางถนน
2. เกิดจิตส านึกใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชนในการดูแล
ปกปอ้ง และคุ้มครองแก่
เด็กในการเดินทางบนทอ้ง
ถนนอย่างปลอดภยั

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

3 ฝึกอบรมส่งเสริมเพิ่มทกัษะ
การบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภยั
ปงีบประมาณ 2560

เพื่ออบรมอาสาสมัครหรือเครือข่าย
ปฏบิติังานด้านการปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในพื้นที่จังหวดั
เชียงราย

อาสาสมัครหรือ
เครือข่ายฯ
จ านวน 250 คน

300,000        -  - ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ในการปฏบิติังาน
ด้านปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณภยั

อาสาสมัครหรืเครือข่าย
ปฏบิติังานด้านการปอ้งกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
มีความรู้ มีทกัษะ และ
สามารถใช้วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวชิา

กองปอ้งกันฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพฒันาการจัดระเบยีบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

4 ฝึกอบรมกลุ่มสตรี 
เร่ืองอัคคีภยัและการใช้แก๊ส
หงุต้มในครัวเรือน

เพื่ออบรมกลุ่มพฒันาสตรี
ในเขตอ าเภอเชียงของและอ าเภอ
เวยีงแก่น ใหม้ีความรู้ 
ความเข้าใจ ในเร่ืองอัคคีภยั
และการใช้แก๊สหงุต้มในครัวเรือน

กลุ่มสตรี ในเขตพื้นที่
อ าเภอเชียงของและ
อ าเภอเวยีงแก่น 
จ านวน 300 คน

200,000
(200,000)

       200,000        200,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองอัคคีภยัและ
การใช้แก๊สหงุต้มใน
ครัวเรือน

กลุ่มสตรีที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความพร้อม
ในการรับมือ การบริหาร
จัดการกับอัคคีภยัที่จะ
อาจจะเกิดขึ้นได้จากการใช้
แก๊สหงุต้ม มีระบบแบบ
แผนและมีการบรูณาการ
ร่วมกันระหวา่งกลุ่มสตรี
กับองค์กรต่างๆในพื้นที่ลด
ความสูญเสียต่อชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน

กองปอ้งกันฯ

5 รณรงค์ปอ้งกันปญัหาไฟปา่
และหมอกควนั ในพื้นที่
จังหวดัเชียงราย 
ปงีบประมาณ 2560

เพื่อจัดท าปา้ยรณรงค์ลดการเผาปา่
และพื้นที่การเกษตรและ
การประชาสัมพนัธอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อลดมลพษิทางอากาศและ
การแก้ไขปญัหาหมอกควนั 
ในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย

ปา้ยประชาสัมพนัธ์
จ านวน 24 ปา้ย

       100,000        100,000        100,000 จ านวนปา้ย
ประชาสัมพนัธ์
รณรงค์ลดการเผาปา่
และพื้นที่การเกษตร
ที่ได้ด าเนินการ

ลดปริมาณหมอกควนัใน
เขตจังหวดัเชียงรายและท า
ใหป้ระชาชนและ
นักทอ่งเที่ยว ไม่เปน็โรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจ 
สามารถลดปริมาณหมอก
ควนัในจังหวดัเชียงราย 
ใหล้ดน้อยลงหรือหมดไป

กองปอ้งกันฯ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

แนวทางการพัฒนาที่ 5 ส่งเสริมและพฒันาการจัดระเบยีบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

6 ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภยั
เสริมสร้างวนิัยจราจร
สวมหมวกนิรภยั 100% 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงราย 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

เพื่ออบรมข้าราชการ พนักงานจ้าง
ของ อบจ.ชร. และประชาชน 
ผู้สนใจในเร่ืองความรู้ ความเข้าใจใน
กฎจราจรการสร้างวนิัยจราจร การ
เคารพกฎจราจร

เพื่ออบรมข้าราชการ 
พนักงานจ้างของ 
อบจ.ชร. และ
ประชาชน ผู้สนใจ 
จ านวน 300 คน

       100,000        100,000        100,000 ร้อยละของ
ข้าราชการ 
พนักงานจ้าง 
อบจ.ชร. และ
ประชาชนโดยทั่วไป
มีความรู้ความเข้าใจ
ในกฎจราจร 
การสร้างวนิัย
การจราจร 
การเคารพกฎจราจร

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในวนิัยจราจร 
เคารพกฎจราจรและ
สามารถน าไปแนะน า
ใหก้ับบคุคลอื่นได้ท าให้
ลดการสูญเสียชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน

กองปอ้งกันฯ

1,050,000 750,000 750,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 5



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาวชน
คนรุ่นใหม่ มีคุณธรรม 
จริยธรรม หา่งไกลยาเสพติด
ประจ าปงีบประมาณ 2560

เพื่ออบรมใหเ้ด็กและเยาวชนเปน็คนดี
มีความรอบรู้คุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมเปน็
พลังที่ส าคัญในการพฒันาสังคม 
ใหม้ีความรู้และตระหนักในปญัหา
ของยาเสพติด มีส่วนร่วมโดยการเปน็
เครือข่ายในการขยายฐานการพฒันา
รวมทั้งมีความสามารถปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหายาเสพติด

จ านวน 600 คน 250,000
(110,000)

250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 
มีคุณธรรมและ
สามารถแก้ไข
ปญัหาได้

เด็กและเยาวชนได้รับการ
พฒันาใหเ้ปน็คนดี มีความ
รอบรู้ คู่คุณธรรมและ
มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
เปน็พลังที่ส าคัญในการ
พฒันาสังคม มีส่วนร่วม
โดยการเปน็เครือข่ายใน
การขยายฐานการพฒันา
สังคมรวมทั้งความสามารถ
ในการปอ้งกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด

ส านักปลัด 
อบจ.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างเปน็ระบบ ปญัหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบรูณาการและมีประสิทธภิาพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

 3-4-37   



 3-4-38   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างเปน็ระบบ ปญัหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบรูณาการและมีประสิทธภิาพ
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

2 สร้างเครือข่ายองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงรายและ
สถานพนิิจสานใจ หว่งใย 
เด็กและเยาวชนเชียงราย 
"ต้านภยัยาเสพติด" 
ประจ าป ี2560

เพื่ออบรมใหค้วามรู้ด้านกฏหมาย
ในกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก 
เยาวชน ด้านยาเสพติด

เด็กและเยาวชน 
จ านวน 1,110 คน

250,000
(250,000)

250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
กฎหมายใน
กระบวนการ
ยุติธรรม

เด็กและเยาวชนได้รับทราบ
ถึงข้อกฏหมาย ขั้นตอน
และสิทธต่ิาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
ตามกระบวนการยุติธรรม
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
และได้ฝึกฝนทกัษะที่จ าเปน็
ในการด าเนินชีวติ
ประจ าวนัตลอดถึงได้รับรู้
ถึงวธิปีฏบิติัในการปอ้งกัน
การกระท าผิดกฎหมาย

ส านักปลัด 
อบจ.

3 ฟื้นฟแูละพฒันาสมรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติด
หลักสูตรการพฒันาชีวติ
ผู้ต้องขังด้วยวธิชีุมชนบ าบดั 
ประจ าปงีบประมาณ 2560

เพื่ออบรมใหผู้้ต้องขังได้มีความรู้ 
มีทกัษะอาชีพ เช่น วชิาชีพการภกั
ไหมพรม การท าขนม การเชื่อมโลหะ
การปกูระเบื้อง และกิจกรรม
เสริมสร้างคุณค่าพฒันาจิตใจให้
ผู้ต้องขังได้เกิดการยอมรับจากสังคม
ภายนอก สร้างความสมานฉันท ์
ความสามัคคีเกิดขึ้นในชุมชนเมื่อพน้
โทษออกไปแล้ว

ผู้ต้องขังชาย 100 คน
ผู้ต้องขังหญิง 80 คน
รวมจ านวน 180 คน

200,000
(200,000)

200,000 200,000 ร้อยละของผู้ต้องขัง
ที่เข้าอบรมมีทกัษะ
อาชีพที่ได้อบรม

ผู้ต้องขังที่เข้าอบรมมีทกัษะ
ความรู้ในอาชีพที่ได้รับการ
เสริมทกัษะและสามารถ
น าไปใช้เปน็อาชีพจริง ๆ 
หรือหารายได้เมื่อได้รับ
การปลดปล่อยพร้อมกับ
มีสภาพจิตใจที่ดีมีคุณธรรม
มากขึ้น

ส านักปลัด 
อบจ.



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนงานปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติดอย่างเปน็ระบบ ปญัหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบรูณาการและมีประสิทธภิาพ
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

4 ฝึกอบรมเชิงปฏบิติั
การขับเคล่ือนเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร
อาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม 
เพื่อรณรงค์ปอ้งกัน และ
แก้ไขปญัหายาเสพติด 
ประจ าป ี2560

เพื่ออบรมและสร้างความรู้ 
ความเข้าใจต่อปญัหายาเสพติดและ
แนวทางในการปอ้งกันแก้ไขปญัหา
ดังกล่าว ใหแ้ก่อาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
จังหวดัเชียงราย และเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม
จังหวดัเชียงราย

อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม 
จังหวดัเชียงราย และ
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน
กระทรวงยุติธรรม
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 114 คน

250,000
(200,000)

250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ มีความรู้ 
ความเข้าใจ
สามารถปอ้งกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพติดได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรมจังหวดั
เชียงรายและเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชนได้ทราบ
แนวทางในการแก้ไข
ปญัหายาเสพติดและ
สามารถขยายผลใหค้วามรู้
ในหมู่บา้น ชุมชนต าบล 
สร้างความร่วมมือใน
การแก้ไขปญัหายาเสพติด

ส านักปลัด 
อบจ.

950,000 950,000 950,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 6
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 รณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ป ี2560

เพื่อจัดท าปา้ยรณรงค์ลดอุบติัเหตุ 
ทางถนนและกิจกรรมอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่จังหวดัเชียงราย
หรือตามแยกถนนสายส าคัญสาย
หลักของ จ.เชียงรายและกิจกรรม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน

จ านวน 16 ปา้ย 50,000
(200,000)

        50,000         50,000 จ านวนปา้ยรณรงค์
การลดอุบติัเหตุ
ทางถนนในช่วง
เทศกาลสงกรานต์

ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว
มีความตระหนักในการ 
ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร
ไปมาในเขตพื้นที่จังหวดั
เชียงรายและลดจ านวน
การสูญเสียชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชนอัน
เกิดจากอุบติัเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

กองปอ้งกันฯ

2 ฝึกอบรมกลุ่มสตรี 
เร่ืองการซักซ้อมแผนอพยพ
แผ่นดินไหวและอัคคีภยั 
ปงีบประมาณ 2560

เพื่ออบรมกลุ่มสตรีในเขตอ าเภอ
แม่จัน อ าเภอแม่ฟา้หลวง อ าเภอ
แม่สาย อ าเภอเชียงแสนและอ าเภอ
ดอยหลวง ในการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเร่ืองภยัพบิติัแผ่นดินไหว
และอัคคีภยั

กลุ่มสตรี 5 อ าเภอ
จ านวน 300 คน

       200,000        200,000        200,000 ร้อยละของผู้เข้า
อบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการอพยพ
เมื่อเกิดภยัพบิติั

กลุ่มสตรีผู้เข้าอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจและ
เรียนรู้ในการเผชิญหน้า
กับภยัพบิติัแผ่นดินไหวและ
อัคคีภยัตลอดจนการ
น าความรู้ไปปรับใช้ใน
ชีวติประจ าวนั

กองปอ้งกันฯ

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการใหค้วามรู้เกี่ยวกับสาธารณภยัและผู้ประสบภยัสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนการใหค้วามรู้เกี่ยวกับสาธารณภยัและผู้ประสบภยัสาธารณะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

3 รณรงค์ปอ้งกันและ
ลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลขึ้นปใีหม่
ป ี2560

เพื่อจัดท าปา้ยรณรงค์ลดอุบติัเหตุ 
ทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ ในถนน
สายหลักในเขตจังหวดัเชียงรายและ
ที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จ านวน 15 ปา้ย         50,000         50,000         50,000 จ านวนปา้ยที่จัดท า 
เพื่อการรณรงค์
การลดอุบติัเหตุ
ในช่วงเทศกาลปใีหม่

ประชาชนและนักทอ่งเที่ยว
มีความตระหนักในการ
ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร
ไปมาในเขตพื้นที่จังหวดั
เชียงรายและลดจ านวน
การสูญเสียชีวติและ
ทรัพย์สินของประชาชน
อันเกิดจากอุบติัเหตุทาง
ถนนในช่วงเทศกาลปใีหม่

กองปอ้งกันฯ

4 จ้างเหมาจัดสถานที่เผยแพร่
ผลงานและกิจกรรม 
การใหค้วามช่วยเหลือด้านภยั
ธรรมชาติและผู้ยากไร้
ในงานพอ่ขุนเม็งรายมหาราช 
ประจ าป ี2560

เพื่อจ้างเหมาจัดสถานที่เผยแพร่
ผลงานและกิจกรรม การใหค้วาม
ช่วยเหลือด้านภยัธรรมชาติและ
ผู้ยากไร้ในงานพอ่ขุนเม็งรายมหาราช
 ประจ าป ี2560

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 500,000 500,000 500,000 จ านวนกิจกรรมที่จัด ประชาชนมีความรู้
เกี่ยวกับสาธารณะภยั

กองช่าง

800,000 800,000 800,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 7
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมใหค้วามรู้
ด้านการปอ้งกันและบรรเทา
สาธารณภยั ในสถานศึกษา 
ปงีบประมาณ 2560

เพื่อฝึกอบรมซ้อมแผนภยัพบิติัและ
การบรรเทาสาธารณภยัใหก้ับ
ข้าราชการครู บคุลากรทางการศึกษา
และนักเรียนในสถานศึกษา

กลุ่มข้าราชการครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนใน
สถาน
ศึกษา ในพื้นที่จังหวดั
เชียงราย 
จ านวน 800 คน

200,000
(400,000)

200,000 200,000 ร้อยละของกลุ่ม
ข้าราชการครู 
บคุลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียน
มีความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการปอ้งกัน
และวธิกีารเตรียม
ความพร้อม
เมื่อเกิดภยัพบิติั

ข้าราชการครู บคุลากร
ทางการศึกษาและนักเรียน
ในสถานศึกษารู้ถึงบทบาท
และหน้าที่ในการปฏบิติัตัว
เมื่อเกิดภยัและมีความ
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

กองปอ้งกันฯ

200,000 200,000 200,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 8

แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภยั

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบจ.เชียงราย สืบสาน
ประเพณีไทยใส่ใจผู้สูงอายุ 
ประจ าป ี2560

เพื่อจัดงาน/กิจกรรม ยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้สูงอายุในเขตจังหวดัเชียงราย
เช่น กิจกรรมทางศาสนาบายศรี
สู่ขวญั กิจกรรมมอบโล่หผู้์สูงอายุ
ดีเด่น กิจกรรมรดน้ าด าหวัผู้สูงอายุ

 - ตัวแทนผู้สูงอายุ
หมู่บา้นละ 1 คน 
 - ตัวแทนผู้สูงอายุดีเด่น
 - ผู้สูงอายุสุขภาพดี 
 - คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้สูงอายุ จ.
เชียงรายและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
จ านวน 2,500 คน

500,000
(593,700)

500,000 500,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้ร่วมกันด าเนิน
กิจกรรมวนัสูงอายุ 
พธิสู่ีขวญั การมอบ
โล่หดี์เด่น การเชิดชู
เกียรติและการรด
น้ าด าหวั

1. ผู้สูงอายุได้รับการเชิดชู
เกียรติจากสังคมและเปน็
แบบอย่างที่ดีต่อลูกหลาน
2. ได้ระลึกถึงคุณงาม
ความดีและคุณประโยชน์ที่
ผู้สูงอายุได้เคยปฏบิติัต่อ
ประเทศชาติสังคมและ
ครอบครัวตลอดมา

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

2 วนัคนพกิารสากลจังหวดั
เชียงราย ประจ าป ี2560

เพื่อจัดงานวนัคนพกิารสากลจังหวดั
เชียงรายใหก้ับคนพกิารเพื่อได้
แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ
ของตนเองและการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพนัธต์ลอดจนการยกย่อง
เชิดชูเกียรติเปน็ที่ประจักษใ์นสังคม

 - ตัวแทนคนพกิาร
และผู้ดูแลคนพกิาร
 - ตัวแทนองค์กรของ
คนพกิารและองค์กร
เพื่อคนพกิาร
 - เจ้าหน้าที่จาก
ส านักงานพฒันาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย์
 - แขกผู้มีเกียรติ
 - ข้าราชการ
 - ส่ือมวลชน
จ านวน 800 คน

200,000
(185,000)

200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับรู้และ
ได้แสดงออกของ
คนพกิารและผู้พกิาร
มีขวญัและก าลังใจ
มากขึ้น

1. คนพกิารได้แสดงความ
รักและพลังความสามัคคี
ในหมู่คณะเปน็อันหนึ่งอัน
เดียวกัน
2. คนพกิารได้แสดงออกถึง
ความรู้และความสามารถ
ของตนเอง
3. คนพกิารมีสุขภาพที่
แข็งแรงและได้แข่งขันกีฬา
เชื่อมความสัมพนัธ์
4. บคุคลและองค์กรต่างๆ 
ที่ท าความดีได้รับประจักษ์
ในสังคมและเพื่อเปน็ขวญั
และก าลังใจแก่ผู้ปฏบิติัตน
เปน็คนดี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

3 พฒันาศักยภาพผู้พกิาร 
ผู้ดูแล และอาสาสมัครดูแลผู้
พกิาร

เพื่ออบรมผู้พกิาร ผู้ดูแล และ
อาสาสมัครผู้พกิารใหม้ีความรู้ 
ในสิทธขิองผู้พกิารและกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับผู้พกิารตลอดจน 
ได้รับความรู้ในการปฏบิติังาน 
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั และ
ผู้ดูแลผู้พกิาร อาสาสมัครได้มีความรู้
ในการดูแลผู้พกิาร

ผู้พกิารและผู้ดูแลคน
พกิารประเภทต่าง ๆ 
7 ประเภท 
จ านวน 500 คน

300,000
(300,000)

300,000 300,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ใน
กฎหมายและสิทธิ
ของผู้พกิาร
ตลอดจนการเรียนรู้
ในการปฏบิติังาน
ในการด ารงชีวติ
ประจ าวนัได้ในสังคม

1. ผู้พกิาร ผู้ดูแล 
อาสาสมัครดูแลผู้พกิาร
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิ
ของผู้พกิารและกฏหมายที่
เกี่ยวข้อง
2. ผู้พกิารได้รับความรู้
เกี่ยวกับวธิกีารปฏบิติัตน
ในการด าเนินชีวติประจ าวนั
ผู้ดูแลและอาสาสมัครดูแล
ผู้พกิารมีความรู้เกี่ยวกับ
การดูแลผู้พกิาร

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

4 อบรมการพฒันาโรงเรียน
ผู้สูงอายุเพื่อพฒันาคุณภาพ
ชีวติผู้สูงอายุ จังหวดัเชียงราย
ประจ าป ี2560

1. เพื่อจัดการฝึกอบรมเครือข่าย
โรงเรียนผู้สูงอายุระดับอ าเภอในพื้นที่
18 อ าเภอ ของจังหวดัเชียงราย
2. เพื่อจัดการฝึกอบรมถอดบทเรียน
การด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุและ
ศึกษาดูงานแกนน าโรงเรียนผู้สูงอายุ
ระดับจังหวดัในการสร้างเครือข่าย

1. อบรมพื้นที่น าร่อง
โรงเรียนผู้สูงอายุ 
จ านวน 2,200 คน 
2. อบรมเวที
แลกเปล่ียนโรงเรียน
ผู้สูงอายุระดับจังหวดั 
จ านวน 220 คน

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
เครือข่ายโรงเรียน
ผู้สูงอายุมีความรู้
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุในพื้นที่

1. มีแกนน าโรงเรียน
ผู้สูงอายุในพื้นที่ 18 
อ าเภอของจังหวดัเชียงราย
ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
2. มีแกนน าโรงเรียน
ผู้สูงอายุระดับจังหวดั
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงานรูปแบบ
เครือข่ายในระดับจังหวดั

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

5 ฝึกอบรมพฒันาศักยภาพ
กลุ่มพฒันาสตรี 
จังหวดัเชียงราย 
ประจ าป ี2560

เพื่ออบรมพฒันาศักยภาพแกนน า
กลุ่มพฒันาสตรีระดับอ าเภอในพื้นที่
 18 อ าเภอของจังหวดัเชียงราย

กลุ่มสตรีระดับอ าเภอ
ในพื้นที่ 18 อ าเภอ 
ของจังหวดัเชียงราย 
จ านวน 8,760 คน

3,000,000
(6,550,000)

3,000,000 3,000,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจบทบาท 
ในการด าเนิน  
งานกลุ่มพฒันาสตรี
ระดับพื้นที่

กลุ่มพฒันาสตรีและแกน
น ามีความรู้ ความเข้าใจ
บทบาทในการด าเนินงาน
ของกลุ่มพฒันาสตรีใน
ระดับจังหวดัและสามารถ
รวมเปน็เครือข่ายในการ
พฒันาด้านอื่นๆของจังหวดั
เชียงรายได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

6 บริหารจัดการกองทนุฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จ าเปน็ต่อ
สุขภาพในระดับจังหวดั 
จังหวดัเชียงราย ประจ าป ี
พ.ศ.2560

เพื่อจัดต้ังกองทนุฟื้นฟสูมรรถภาพที่
จ าเปน็ต่อสุขภาพในระดับจังหวดั

มีกองทนุฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จ าเปน็
ต่อสุขภาพในระดับ
จังหวดั 1 กองทนุ

1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ านวนกองทนุที่ได้
ฟื้นฟแูละบริหาร
จัดการ

มีกองทนุฟื้นฟสูมรรถภาพ
ที่จ าเปน็ต่อสุขภาพใน
ระดับจังหวดั

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

7 อบรมเสริมสร้างความรู้
เร่ืองแนวทางการช่วยเหลือ
ผู้พกิาร ผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน
ปงีบประมาณ 2560

เพื่ออบรมเสริมสร้างความรู้ใหก้ับ
ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ในเร่ืองแนวทางการช่วยเหลือผู้พกิาร
 ผู้ด้อยโอกาส และผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชน

ผู้น าชุมชนทกุต าบล 
เทศบาลนครเชียงราย
และเจ้าหน้าที่ อบจ.ชร.
ที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 280 คน

150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
ความรู้และสามารถ
ใหก้ารช่วยเหลือ
พฒันาผู้พกิาร 
ผู้ด้อยโอกาสและผู้
ไร้ที่พึ่งในชุมชนได้

ผู้น าชุมชนทกุต าบลและ 
ทน.เชียงรายและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องมีความรู้เกี่ยวกับ
แนวทางการช่วยเหลือ
ผู้พกิารผู้ด้อยโอกาสและ
ผู้ไร้ที่พึ่งในชุมชนใหม้ี
คุณภาพชีวติที่ดีขึ้น

กองปอ้งกันฯ

8 วนัเด็กแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

เพื่อจัดงาน/กิจกรรมเนื่องในวนัเด็ก
แหง่ชาติเพื่อใหเ้ด็กที่เข้าร่วม
โครงการตระหนักถึงคุณค่า บทบาท
 และความส าคัญของตนเองและ
แสดงออกอย่างสมวยั

จ านวน 1 คร้ัง / ปี 200,000
(300,000)

200,000 200,000 จ านวนคร้ังที่จัด
กิจกรรมส่งเสริม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
การแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์

เด็กและเยาวชนในจังหวดั
เชียงรายได้เข้าร่วม
กิจกรรมและแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ ตระหนัก
ถึงความส าคัญของตนเอง 
เปน็บคุคลที่มีคุณภาพและ
เปน็พลังที่ส าคัญของ
ประเทศชาติ

กองการศึกษาฯ

 3-4-47   



 3-4-48   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

9 วนัเยาวชนแหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

เพื่อจัดอบรมส่งเสริมใหค้วามรู้แก่
เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องใหเ้น้นความส าคัญของกลุ่ม
เยาวชนและการรับรู้ถึงบทบาท
ทกัษะในการด าเนินงาน การด าเนิน
ชีวติและการน ามาปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวติตามวยั

กลุ่มเด็กและเยาวชน
ใน-นอกสถานศึกษา 
กลุ่มองค์กรและ
เครือข่ายการท างาน
ด้านเด็กและเยาวชน
ในจังหวดัเชียงราย
จ านวน 1,400 คน

300,000
(800,000)

300,000 300,000 ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการมีทกัษะ
ความรู้ในการ
ด าเนินชีวติมากขึ้น

เด็กและเยาวชนในได้รับ
การส่งเสริมและมีส่วนร่วม
ในการพฒันาตนเอง 
พฒันาทอ้งถิ่น พฒันา
ประเทศ

กองการศึกษาฯ

10 ส่งเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชนจังหวดัเชียงราย

เพื่ออบรมเด็กและเยาวชนจังหวดั
เชียงรายในทกัษะการด าเนินชีวติ 
การด าเนินงานและสามารถน ามา
ปรับเปน็แนวทางได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ สร้างเครือข่ายในการ
ท างานกลุ่มเด็กและเยาวชน

กลุ่มเด็กและเยาวชน
ในจังหวดัเชียงราย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จ านวน 100 คน

500,000
(1,000,000)

 -  - ร้อยละของจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้ และ
ได้รับการพฒันา
ทกัษะในการ
ด าเนินงาน มีเวที
ในการจัดกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์ใน
การแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภิาพใน
การขับเคล่ือนการ
ท างานด้านเด็กและ
เยาวชน

กลุ่มเด็กและเยาวชนน า
ความรู้ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมมาปรับใช้ในการ
ด าเนินงานและด าเนินชีวติ
ได้อย่างมีประสิทธภิาพ ได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ขับเคล่ือนการท างานกลุ่ม
ผู้น าเด็กและเยาวชน

กองการศึกษาฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

11 กิจกรรมอบรมเชิงสร้างสรรค์
ในช่วงปดิภาคเรียนฤดูร้อน
ประจ าป ีพ.ศ.2560

เพื่อจัดกิจกรรม/อบรม ใหก้ับเด็ก
และเยาวชน ช่วงปดิเทอม(มีนาคม-
เมษายน) และใช้เวลาวา่งใหเ้กิด
ประโยชน์

เด็กและเยาวชนใน
จังหวดัเชียงราย
จ านวน 100 คน

50,000
(24,000)

50,000 50,000 ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการ

เด็ก เยาวชน ได้รับการ
ส่งเสริมและพฒันาใหเ้ข้า
ไปมีส่วนร่วมในการพฒันา
ตนเอง พฒันาทอ้งถิ่นและ
พฒันาประเทศชาติ

กองการศึกษาฯ

12 ค่ายภาษาพาเพลิน 1. เพื่ออบรมฝึกฝนทกัษะด้านภาษา
แก่เด็กและเยาวชนตามอัจฉริยภาพ
และความสนใจ
2. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมด้านวนิัย ความสามัคคีมี
น้ าใจและการท างานเปน็ทมีใหเ้กิด
แก่เด็กและเยาวชน
3. เพื่อสร้างเวทใีหบ้ริการในการ
เสริมความรู้ด้านภาษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แก่ชุมชน

เด็กและเยาวชน
จังหวดัเชียงราย
จ านวน 100 คน

50,000 50,000 50,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเกิดทกัษะ
การเรียนรู้ สามารถ
น าความรู้และ
ทกัษะที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนั ให้
สามารถครองตนอยู่
ในสังคมยุค
โลกาภวิฒัน์ได้
อย่างปลอดภยัมั่นคง
เปน็พลังที่ส าคัญ
ของทอ้งถิ่นและ
ชาติต่อไป

เด็ก เยาวชนผู้เข้าร่วมการ
อบรมได้รับความรู้ 
มีทกัษะ มีเจตคติที่ดีต่อ
ภาษาอื่น มีความเข้าใจถึง
หลักการใช้ภาษาได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถน าไป
ปฏบิติัได้จริงใน
ชีวติประจ าวนั

กองการศึกษาฯ

 3-4-49   



 3-4-50   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

13 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพเิศษ
ประจ า จ.เชียงราย 
ตามโครงการพฒันาส่งเสริม
ใหก้ารศึกษาแก่เด็กพกิาร
ใน จ.เชียงราย ป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000
(400,000)

- - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

14 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.ปา่แดด
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวนัสตรีสากล 
ประจ าป ีพ.ศ. 2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

15 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เวยีงชัย
ตามโครงการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมและสร้างสรรค์
งานสตรีเนื่องในวนัสตรีสากล
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

16 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.พญาเม็งราย
ตามโครงการอบรมส่งสริม
พฒันาศักยภาพบทบาทสตรี
ในยุคปจัจุบนั เนื่องในวนั
สตรีสากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

17 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เวยีงแก่น
ตามโครงการงานวนัสตรีสากล
อ.เวยีงแก่น ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

18 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.ขุนตาล
ตามโครงการอบรมภาวะ
ผู้น าขององค์กรสตรีต่อการ
ก้าวไกลสู่อาเซียน

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

19 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่ฟา้หลวง 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวนัสตรีสากลแหง่ชาติ
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

20 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่ลาว
ตามโครงการอบรมกฎหมาย
เพื่อลดความรุนแรงต่อสตรี 
เนื่องในวนัสตรีสากล 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

 3-4-51   



 3-4-52   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

21 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เวยีงเชียงรุ้ง 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
วนัสตรีสากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

22 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.ดอยหลวง 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
วนัสตรีสากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

23 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เชียงของ 
ตามโครงการส่งเสริมสตรีไทย
ใส่ใจสุขภาพเนื่องในวนัสตรี
สากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

24 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เวยีงปา่เปา้ 
ตามโครงการฝึกอบรมสตรี
วถิีใหม่รู้กิน รู้ใช้ ไร้สารเคมี

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

25 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เชียงแสน 
ตามโครงการกิจกรรมวนั
สตรีสากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

26 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่สาย
ตามโครงการจัดกิจกรรม
วนัสตรีสากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

27 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่สรวย 
ตามโครงการจัดกิจกรรม 
วนัสตรีสากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

28 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เมืองเชียงราย 
ตามโครงการการจัดกิจกรรม
วนัสตรีสากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000
(70,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

29 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เทงิ 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
วนัสตรีสากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000
(70,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

30 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.พาน 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวนัสตรีสากล

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000
(70,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

 3-4-53   



 3-4-54   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

31 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่จัน ตาม
โครงการจัดกิจกรรมวนัสตรี
สากล ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000
(70,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

32 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.ปา่แดด 
ตามโครงการการจัดกิจกรรม
เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ 
ประจ าป ีพ.ศ.2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

33 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เวยีงชัย
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ 
เพื่อเทดิพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิพระบรม
ราชินีนาถ ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

34 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.พญาเม็งราย 
ตามโครงการอบรมสตรีไทย 
ใส่ใจวฒันธรรมไทย 
เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

35 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เวยีงแก่น
ตามโครงการวนัแม่แหง่ชาติ 
อ.เวยีงแก่น ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

36 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.ขุนตาล
ตามโครงการอบรมบทบาท
ของแม่ที่มีต่อการอนุรักษ์
เอกลักษณ์ไทย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

37 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่ฟา้หลวง 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

38 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่ลาว ตาม
โครงการการดูแลสุขภาพของ
สตรีวยัทองเนื่องในวนัแม่
แหง่ชาติ ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

 3-4-55   



 3-4-56   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

39 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เวยีงเชียงรุ้ง 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

40 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.ดอยหลวง
ตามโครงการเทดิพระเกียรติ
มหาราชินี วนัแม่แหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 30,000
(30,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

41 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เชียงของ
ตามโครงการเทดิพระเกียรติ
แม่แหง่แผ่นดินเนื่องในวนัแม่
แหง่ชาติ ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

42 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เวยีงปา่เปา้ 
ตามโครงการฝึกอบรมธรรมะ
สานสายใย แม่ลูกผูกพนัธ์
เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

43 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เชียงแสน 
ตามโครงการการจัดกิจกรรม
วนัแม่แหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

44 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่สาย 
ตามโครงการจัดกิจกรรมวนั
แม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

45 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่สรวย 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ 
ประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

46 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เมืองเชียงราย 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
วนัแม่แหง่ชาติประจ าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000
(70,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

 3-4-57   



 3-4-58   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวสัดิการสังคม การสังคมสงเคราะห ์การพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข

47 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.เทงิ 
ตามโครงการนานาอาชีพ 
เทดิพระเกียรติ 12 สิงหา
มหาราชินี

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000
(70,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

48 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.พาน 
ตามโครงการวนัแม่แหง่ชาติ

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000
(70,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

49 อุดหนุนคณะกรรมการ
พฒันาสตรี อ.แม่จัน 
ตามโครงการจัดกิจกรรม
วนัแม่แหง่ชาติ 
ประจ าป ีพ.ศ. 2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุนหน่วยงาน 
จัดกิจกรรมตามโครงการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 70,000
(70,000)

 -  - จ านวนคร้ัง
ที่ใหก้ารอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุน สามารถด าเนิน
กิจกรรมตามโครงการได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

10,050,000 7,750,000 7,750,000

36,856,600 25,445,100 25,445,100
รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4 แนวทางที่ 9

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 4



ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนด้านการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม

1. เพื่อสนองพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม
2. ฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง
ส่ิงแวดล้อมใหก้ับประชาชนในการ
น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมา
ปรับใช้ในครอบครัว/หมู่บา้น/ชุมชน

จ านวน 18 รุ่น ๆ ละ
200 คน

1,000,000  -  - ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ มี
ความรู้เร่ืองการ
บริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อม

1. สามารถส่งเสริมกิจกรรม
การคัดแยกขยะครัวเรือน
ร่วมกับ อปท. อื่นได้
2. สามารถร่วมแก้ไข
ปญัหาการบริหารจัดการ
ขยะร่วมกับทอ้งถิ่นใน
จังหวดัเชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

1,000,000 0 0

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหม้นุษย์ได้ใช้ชีวติอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 5 แนวทางที่ 1

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

 3-5-1   



 3-5-2   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบจ.เชียงราย ร่วมใจคืนปา่
สู่แผ่นดิน

เพื่อจัดกิจกรรมการปลูกปา่ในชุมชน
 ปา่ต้นน  า ปา่ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง รวมถึงการพฒันาใหเ้ปน็แหล่ง
เรียนรู้และการศึกษาทางธรรมชาติ

ประชาชน กลุ่มองค์กร
นักเรียน เยาวชน 
ภาคราชการ 
ภาคเอกชนร่วมกันปลูก
จ านวน 800 คน

200,000
(640,000)

200,000 200,000 ร้อยละของ
ประชาชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้มีส่วนร่วมในการ
ปลูกปา่ชุมชนและ
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ทรัพยากรปา่ไม้ให้
คงอยู่อย่างยั่งยืน

ประชาชน กลุ่มองค์กร 
นักเรียน เยาวชน ภาค
ราชการ ภาคเอกชน ฯลฯ 
มีส่วนร่วมในการปลูกปา่ 
เพิ่มพื นที่ปา่ไม้ ตลอดจน
การมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษท์รัพยากร
ธรรมชาติปา่ไม้อย่างยั่งยืน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการอนุรักษ ์ปอ้งกันและ
แก้ไขปญัหาไฟปา่และ
หมอกควนั

เพื่อร่วมกันท าแนวกันไฟเพื่อปอ้งกัน
ไฟปา่และหมอกควนัในพื นที่ต้นน  า
แม่ยางมิ น

ประชาชน ม.6 ม.9 
ม.11 ม.14 ต.ศรีถ้อย
อ.แม่สรวย ร่วมกันท า
แนวกันไฟ 
จ านวน 500 คน

100,000
(500,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร่วมกัน
ท าแนวกันไฟปา่และ
หมอกควนัในพื นที่

ประชาชนในพื นที่ต้นน  า
แม่ยางมิ น อ.แม่สรวย
ร่วมกันท าแนวกันไฟปา่
และหมอกควนั

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ใหเ้กิดประโยชน์และเกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามพระราชด าริ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกใหก้ับประชาชนในการด าเนินการอนุรักษ ์การคุ้มครองดูแล การปลูกปา่ และบ ารงปา่ไม้ น  า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ใหเ้กิดประโยชน์และเกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามพระราชด าริ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกใหก้ับประชาชนในการด าเนินการอนุรักษ ์การคุ้มครองดูแล การปลูกปา่ และบ ารงปา่ไม้ น  า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

3 ยุวชนสร้างปา่ เพื่ออบรมสร้างจิตส านึกใหเ้ด็กและ
เยาวชนใหรั้กษาส่ิงแวดล้อมและ
ฟื้นฟส่ิูงแวดล้อมที่ถูกท าลายใหก้ับ
เด็กและเยาวชน

จ านวน 100 คน 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมอบรมมี
จิตส านึกในการ
รักษาส่ิงแวดล้อม

เด็กและเยาวชนมีจิตส านึก
ในการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

กองการศึกษาฯ

400,000 400,000 400,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 5 แนวทางที่ 2
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะของเสียอันตรายจาก
ชุมชน

1. เพื่อจ้างสถาบนัสร้างฐานข้อมูล
และระบบการบริหารจัดการขยะ
ของเสียอันตรายชุมชนทกุพื นที่
2. เพื่อจ้างเหมาบริษทัที่รับก าจัด
ขยะของเสียอันตรายจากชุมชนที่
ใหบ้ริการถูกต้อง
3.เพื่อค านวณค่าขนส่ง/ค่าท าลาย
ของเสียอันตรายจากชุมชนทกุพื นที่ 
ยังจุดก าจัดและท าลาย

จ านวน 2 กิจกรรม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนกิจกรรมที่
ได้ด าเนินการการ
บริหารจัดการขยะ
ของเสียอันตราย
จากชุมชน

1. สามารถสร้างระบบ
ฐานข้อมูลพร้อมเคร่ืองมือ
ในการวดัปริมาณขยะใน
แต่ละพื นที่ได้
2. สามารถร่วมแก้ไข
ปญัหาการบริหารจัดการ
ขยะของเสียอันตราย
ร่วมกัยทอ้งถิ่นในจังหวดั
เชียงรายได้อย่าง
มีประสิทธภิาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

2 องค์กรแหง่การเรียนรู้ด้าน
ส่ิงแวดล้อม Green Office

เพื่ออบรมใหม้ีความรู้เร่ืองการ
พฒันาส่ิงแวดล้อมในองค์กร การ
เพิ่มมูลค่าจากพลาสติกในส านักงาน
น ามาปลูกผักปลอดสารพษิและการ
น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับ
ใช้ในองค์กร

จ านวน 500 คน 500,000
(500,000)

 -  - ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมตาม
โครงการมีความรู้
เร่ืองการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม
โดยน าหลัก
เศรษฐกิจพอเพยีง
มาปรับใช้

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในองค์กร
สามารถน าขยะพลาสติก
ในส านักงานมาปลูกผัก
ปลอดสารพษิและน าหลัก
ปรัชญาเศรษจกิจพอเพยีง
มาปรับใช้ในการท าสวนผัก
โดยใช้พลาสติก

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

3 ส่งเสริมการบริหารจัดการ
ขยะอย่างยั่งยืน

1.เพื่ออบรมใหค้วามรู้ประชาชน
เร่ืองการคัดแยกขยะจากต้นทาง
2.เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะต้นทาง
ใหเ้หลือน้อยที่สุดในทกุพื นที่

ผู้เข้าร่วมอบรม
จ านวน 5,760 คน

1,000,000
(500,000)

 -  - ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการมี
ความรู้ในเร่ืองการ
คัดแยกขยะจากต้น
ทางและร่วมกันลด
ปริมาณขยะในพื นที่

ผู้เข้าอบรมหรือเข้าร่วม
โครงการสามารถช่วยลด
ขยะต้นทางได้และร่วมกัน
แก้ไขปญัหาการบริหาร
จัดการขยะครบวงจร
ร่วมกับทอ้งถิ่นในจังหวดั
เชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

4 การสัมนาเชิงวชิาการ
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมของ
จังหวดัเชียงราย

เพื่ออบรมสัมมนาใหก้ับผู้น า อปท. 
เจ้าหน้าที่ อปท.ที่เกี่ยวข้อง 
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ภาคเอกชน ผู้แทนสถาบนัการศึกษา
 ในเร่ืองการจัดท าแผนบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมในแต่ละกลุ่มพื นที่

ผู้น าและเจ้าหน้าที่ 
อปท. ส่วนราชการ 
เอกชน สถาบนัการ
ศึกษาและอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 330 คน

140,000
(140,000)

140,000 140,000 ร้อยละของ
กลุ่มเปา้หมายเข้า
ร่วมสัมมนามีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดท าแผนพฒันา
ส่ิงแวดล้อมจังหวดั
เชียงราย

1. ได้มีแนวทางในการ
บริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
ร่วมกันระหวา่งองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถื่น ส่วน
ราชการ องค์กรเอกชน 
และสถาบนัการศึกษา
2. สามารถจัดท ากรอบ
แนวทางในการจัดท าแผน
บริหารจัดการด้าน
ส่ิงแวดล้อมในภาพรวม
ของจังหวดัเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันาองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นใหเ้ปน็องค์กรแหง่การเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

เพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

5 พฒันาศักยภาพผู้น าชุมชน
และคณะกรรมการชุมชนใน
การบริหารจัดการปา่ชุมชน
และเศรษฐกิจพอเพยีง

เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
และน าความรู้ที่ได้ไปพฒันาพื นที่ปา่
ชุมชนใหเ้ปน็แหล่งศึกษาเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ

ประชาชนต าบลแม่กรณ์
ต าบลหว้ยชมภ ู
ต าบลดอยฮาง 
เขตเทศบาล 
ชุมชนหวัฝาย 
ชุมชนหนองปึ๋ง 
ชุมชนดอยพระบาท 
ชุมชนปา่ก่อเหนือ 
ชุมชนปา่ก่อไทยใหญ่ 
ชุมชนปา่ตึง และ
เจ้าหน้าที่ อบจ.
เชียงราย
จ านวน 180 คน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการ
จัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

มีการน้อมน าแนว
พระราชด าริของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวัและ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ 
มาพฒันาศูนย์การเรียนรู้
ด้านการอนุรักษแ์ละฟื้นฟู
และพฒันาที่ปา่ชุมชน
ดอยอินทรีย์

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

3,640,000 2,140,000 2,140,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 5 แนวทางที่ 3
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 ตรวจสอบคุณภาพน  า 
แม่น  าสายหลัก
ของจังหวดัเชียงราย

1. เพื่อตรวจสอบ/ส ารวจคุณภาพน  า
ของแม่น  าค า
2. เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเปน็แนวทาง
ส าหรับการรณรงค์อนุรักษณ์
ทรัพยากรน  าและเปน็ข้อมูลพื นฐาน
ในการวางแผนพฒันาแหล่งน  าของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย

จ านวน  3 ครั ง 50,000 50,000 50,000 จ านวนครั งที่มีการ
ตรวจวดัคุณภาพ
น  าแม่น  าค า

ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจวดัคุณภาพน  าในแม่
น  าค าสามารถน ามาเปน็
ข้อมูลพื นฐานส าหรับการ
วางแผนพฒันาแหล่งน  า
และการรณรงค์อนุรักษ์
ทรัพยากรน  าของอบจ.
เชียงรายและของจังหวดั
เชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

อ าเภอเมือง
2 ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.10 
ต.ทา่ข้าวเปลือก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

ขนาดสันฝาย
กวา้ง 8.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

- 450,000 - จ านวนฝายน  าล้นที่
ได้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค

กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาแหล่งน  าและระบบบริหารจัดการน  าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการอุปโภคบริโภค



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาแหล่งน  าและระบบบริหารจัดการน  าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการอุปโภคบริโภค

3 ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.4 
ต.ทา่ข้าวเปลือก 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

ขนาดสันฝาย
กวา้ง 8.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

- 450,000 - จ านวนฝายน  าล้นที่
ได้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค

กองช่าง

4 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ระบายน  า ม.7 ต.ดอยลาน 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพื่อระบายน  าส าหรับใช้ในการเกษตร ช่องระบายน  า
กวา้ง 4.00 ม. 
สูง 4.50 ม.

- 320,000 - จ านวนอาคาร
ระบายน  าที่ได้
ปรับปรุง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค

กองช่าง

อ าเภอแม่จัน
5 ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต

เสริมเหล็ก ม.6 ต.ปา่ซาง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

ขนาดสันฝาย
กวา้ง 6.00 ม.
สูง 1.50 ม.

 - 415,000  - จ านวนฝายน  าล้นที่
ได้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค

กองช่าง

6 ขุดลอกแม่น  าค า ช่วงระหวา่ง
 ม.7 ต.แม่ค า - ม.7 ต.ศรีค  า 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาแหล่งน  าใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

ขุดลอกใหม่ขนาดเฉล่ีย
ขนาดกวา้ง 15.00 ม.
ยาว 1,000 ม.
ลึก 1.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กวา่ 13,800 ลบม.

500,000  -  - จ านวนแหล่งน  าที่
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนในพื นที่มีแหล่ง
น  าเพยีงพอต่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร

กองช่าง
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาแหล่งน  าและระบบบริหารจัดการน  าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการอุปโภคบริโภค

อ าเภอเชียงแสน
7 ขุดลอกแม่น  าจัน ช่วงระหวา่ง

ม.4 ต.ปา่สัก อ.เชียงแสน - 
ม.9 ต.จันจวา้ อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาแหล่งน  าใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

ขุดลอกใหม่ขนาดเฉล่ีย
ขนาดกวา้ง 8.00 ม.
ยาว 2,000 ม.
ลึก 1.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กวา่ 13,800 ลบม.

500,000  -  - จ านวนแหล่งน  าที่
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนในพื นที่มีแหล่ง
น  าเพยีงพอต่อการอุปโภค
บริโภค และการเกษตร

กองช่าง

อ าเภอเทงิ
8 ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริม

เหล็ก กั นล าน  าหว้ยไคร้ ม.22
ต.ตับเต่า ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ระหวา่ง ม.22 ต.ตับเต่า และ
 ม.14 ต.หงาว อ.เทงิ 
จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

สันฝายกวา้ง 15.00 ม.
สูง 1.50 ม.

700,000  -  - จ านวนฝายคอนกรีต
เสริมเหล็กที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาแหล่งน  าและระบบบริหารจัดการน  าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการอุปโภคบริโภค

9 ขุดลอกล าน  าหงาว 
ช่วงระหวา่ง ม.6 ต.ตับเต่า - 
ม.13 ม.11 ต.หงาว อ.เทงิ 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาแหล่งน  าใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

ช่วงที่ 1 
ขุดลอกใหม่ขนาด
ขนาดกวา้ง 14.00 ม.
ยาว 2,670 ม.
ลึก 1.00 ม.
ช่วงที่ 2 
ขุดลอกใหม่ขนาด
ขนาดกวา้ง 21.00 ม.
ยาว 100 ม.
ลึก 1.00 ม.
ช่วงที่ 3 
ขุดลอกใหม่ขนาด
ขนาดกวา้ง 11.00 ม.
ยาว 3,330 ม.
ลึก 1.00 ม.

2,300,000  -  - จ านวนแหล่งน  าที่
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนในพื นที่มีแหล่ง
น  าเพยีงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาแหล่งน  าและระบบบริหารจัดการน  าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการอุปโภคบริโภค

อ าเภอพาน
10 ขุดลอกล าน  าหนองเขียว 

ช่วงระหวา่ง ม.5 ม.14 
ต.ม่วงค า - ม.4 ม.11 ม.12 
ต.ทานตะวนั อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาแหล่งน  าใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

สภาพเดิมโดยเฉล่ีย
กวา้ง 25.00 ม. 
ลึก 1.50 ม. 
ยาว 2,000 ม. 
ขุดลอกใหม่ใหม้ีขนาด
เฉล่ียกวา้ง 25.00 ม. 
ลึก 2.30 ม.
ยาว 2,000 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กวา่ 35,100 ลบ.ม.

1,250,000  -  - จ านวนแหล่งน  าที่
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนในพื นที่มีแหล่ง
น  าเพยีงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง

11 ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.2 ต.แม่เย็น 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหวา่ง 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ต.แม่เย็น 
และ ม.1 ม.10 ต.ทานตะวนั 
อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

สันฝายกวา้ง 10.00 ม.
สูง 1.20 ม.

550,000 - - จ านวนฝายน  าล้นที่
ได้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค

กองช่าง

12 ขุดลอกล าหว้ยต้นยาง ช่วง
ระหวา่ง  ม.9 ต.เจริญเมือง 
- ม.8 ต.สันติสุข อ.พาน
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาแหล่งน  าใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

ขุดลอกใหม่กวา้ง 
7.00 ม. ยาว 4,000 ม.
ลึก 2.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กวา่ 13,800 ลบ.ม.

500,000  -  - จ านวนแหล่งน  าที่
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนในพื นที่มีแหล่ง
น  าเพยีงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง/
กองพสัดุ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาแหล่งน  าและระบบบริหารจัดการน  าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการอุปโภคบริโภค

13 ขุดลอกหนองฮ่าง ช่วงระหวา่ง
ม.3 ต.ทานตะวนั - ม.5 ม.14 
ต.ม่วงค า อ.พาน จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาแหล่งน  าใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

ขุดลอกใหม่กวา้ง 
40.00 ม. ยาว 120 ม.
ลึก 3.50 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กวา่ 8,300 ลบ.ม.

300,000  -  - จ านวนแหล่งน  าที่
ได้รับการขุดลอก

ประชาชนในพื นที่มีแหล่ง
น  าเพยีงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง/
กองพสัดุ

อ าเภอแม่สรวย

14 ขุดลอกหน้าฝายกักเก็บน  า
และล าเหมือง ช่วงระหวา่ง   
 ม.3 ต.ปา่แดด - ม.7 
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาแหล่งน  าใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

ขุดลอกใหม่ใหม้ีขนาด
เฉล่ียกวา้ง 9.00 ม.
ลึก 2.50 ม. 
ยาว 350.00 ม.

- 250,000 - จ านวนฝาย
กักเก็บน  าที่ได้รับ
การขุดลอก

ประชาชนในพื นที่มีแหล่ง
น  าเพยีงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง

อ าเภอแม่ลาว

15 ก่อสร้างระบบระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหวา่ง ม.3 ต.ปา่ก่อด า
- ม.5 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

ขนาดกวา้ง 3.00 ม.
ลึก 1.00 ม.
ยาวรวม 198 ม.

1,000,000  -  - จ านวนรางระบาย
น  าที่ได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

กองช่าง

 3-5-13   



 3-5-14   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาแหล่งน  าและระบบบริหารจัดการน  าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการอุปโภคบริโภค

16 ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ล าน  าแม่มอญ 
ม.2 ต.โปง่แพร่ อ.แม่ลาว 
เพื่อใช้เปน็แหล่งน  าเพื่อ
การเกษตร ส าหรับพื นที่ ม.3
ม.4 ต.โปง่แพร่ และ ม.5
ต.ปา่ก่อด า อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

ขนาดสันฝายกวา้ง 
6.00 ม. สูง 1.00 ม.

500,000  -  - จ านวนฝายน  าล้นที่
ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

กองช่าง/
กองพสัดุ

อ าเภอเวียงเชียงรุง้

17 ก่อสร้างท านบดินปอ้งกัน
น  าทว่ม เชื่อมระหวา่ง 
ม.8 - ม.9 ต.ดงมหาวนั 
อ.เวยีงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะของน  าและ
การพลังทลายของดิน

ท านบดินกวา้ง 4.00 ม.
ยาว 1,500 ม.
หรือพื นที่ไม่น้อยกวา่ 
6,000 ตรม.

 - 1,000,000  - จ านวนท านบดิน
ที่ได้รับการก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยั

กองช่าง/
กองพสัดุ

อ าเภอพญาเม็งราย

18 ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.10 ต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

ขนาดสันฝาย
กวา้ง 12.00 ม.          
สูง 1.50 ม.

600,000 - - จ านวนฝายน  าล้น
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค

กองช่าง

19 ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็กม.12 ต.ไม้ยา 
อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

ขนาดสันฝาย
กวา้ง 10.00 ม.          
สูง 1.50 ม.

- 500,000 - จ านวนฝายน  าล้น
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค

กองช่าง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้ ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

เปา้หมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาแหล่งน  าและระบบบริหารจัดการน  าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการอุปโภคบริโภค

อ าเภอเวียงแก่น

20 ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.1 ต.หล่ายงาว 
อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

ขนาดสันฝาย
กวา้ง 10.00 ม.          
สูง 1.50 ม.

- 500,000 - จ านวนฝายน  าล้น
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค

กองช่าง

21 ก่อสร้างฝายน  าล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.2 ต.หล่ายงาว 
อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย

เพื่อเก็บกักน  าส าหรับใช้ในการเกษตร
และระบายน  า

ขนาดสันฝาย
กวา้ง 10.00 ม. 
สูง 1.50 ม.

- 500,000 - จ านวนฝายน  าล้น
ที่ได้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน  าใช้เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค

กองช่าง

อ าเภอเชียงของ

22 ก่อสร้างเขื่อนปอ้งกันตล่ิง 
ม.4 ต.บญุเรือง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพื่อปอ้งกันการกัดเซาะของน  าและ
การพลังทลายของดิน

ขนาดความยาว 36 ม.  
ความสูงไม่น้อยกวา่ 
2.75 ม.

- 260,000 - จ านวนความยาว
ของเขื่อนที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนมีความสะดวก
และปลอดภยั

กองช่าง

    อ าเภอปา่แดด

23 ขุดลอกแม่น  าพงุ ช่วงระหวา่ง 
ม.7 ต.ปา่แดด - ม.7 
ต.สันมะค่า อ.ปา่แดด 
จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาแหล่งน  าใหเ้พยีงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน

ขุดลอกใหม่ขนาด
เฉล่ียกวา้ง 25.00 ม.
ยาว 1,500 ม.
ลึก 4.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 27,750 ตรม.

1,000,000  -  - จ านวนแหล่งน  า
ที่ได้รับการขุดลอก

ประชาชนในพื นที่มีแหล่ง
น  าเพยีงพอต่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร

กองช่าง/
กองพสัดุ*

9,750,000 4,695,000 50,000

14,790,000 7,235,000 2,590,000

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 5 แนวทางที่ 4

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 5

 3-5-15   



ผ.01

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 วนัทอ้งถิ่นไทย 
ประจ ำป ี2560

1. เพื่อจัดงำนวนัทอ้งถิ่นไทยและ
น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธคุิณ
ของพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ำอยู่หวั รัชกำลที่ 5 ที่ทรงโปรด
เกล้ำจัดใหม้ีกำรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในประเทศไทย
2. เพื่อใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ในจังหวดัได้แสดงศักยภำพ ผลงำน
และกิจกรรมของหน่วยงำนพร้อม
แลกเปล่ียนเรียนรู้กำรบริหำรกำร
พฒันำทอ้งถิ่นในจังหวดัเชียงรำย

ผู้บริหำร สมำชิกสภำ 
ข้ำรำชกำรและพนักงำน
จ้ำงขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นในจังหวดั
เชียงรำย จ ำนวน 143
แหง่ จ ำนวน 572 คน
หวัหน้ำส่วนรำชกำร
ส่ือมวลชนและ
ประชำชน 78 คน
รวมทั้งส้ิน 650 คน

120,000
(120,000)

120,000 120,000 ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
ได้ร่วมกันน้อมร ำลึก
ถึงพระมหกรุณำ
ธคุิณของพระบำท
สมเด็จพระจุลจอม
เกล้ำเจ้ำอยู่หวั 
รัชกำลที่ 5 
ที่ทรงโปรดเกล้ำ
จัดใหม้ีกำรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
ประเทศไทย

ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง
น้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำ
ธคุิณของพระบำทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หวั
รัชกำลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้ำ
จัดใหม้ีกำรปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นในประเทศไทย
สร้ำงควำมพร้อมใหก้ับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
ระดับต่ำง ๆ ในพื้นที่
จังหวดัเชียงรำย

ส ำนักปลัด 
อบจ.

2 เลือกต้ังสมำชิกสภำทอ้งถิ่น
หรือผู้บริหำรทอ้งถิ่น

เพื่อเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำทอ้งถิ่นหรือผู้บริหำร
ทอ้งถิ่นด ำรงต ำแหน่งครบวำระ
หรือพน้จำกต ำแหน่ง
เพรำะเหตุอื่นใด

จ ำนวน 1 คร้ัง 50,000
(100,000)

1,000,000 1,000,000 จ ำนวนคร้ังที่ได้
จัดกำรเลือกต้ัง
สมำชิกสภำทอ้งถิ่น
หรือผู้บริหำรทอ้งถิ่น

ท ำใหม้ีสมำชิกสภำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย
หรือนำยกองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำยแทน
ต ำแหน่งที่วำ่ง

ส ำนักปลัด 
อบจ.

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมประชำธปิไตย ควำมเสมอภำค สิทธเิสรีภำพและเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

 3-6-1   



 3-6-2   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมประชำธปิไตย ควำมเสมอภำค สิทธเิสรีภำพและเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน

เพื่ออบรมควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
กำรมีส่วนร่วมในกำรแสดงออกทำง
กำรเมืองใหแ้ก่ ส.อบจ. ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บำ้น สำรวตัรก ำนัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บำ้น และประชำชนทั่วไป

จ ำนวน 140 คน 100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและส่วนร่วม
ในกำรแสดงออกทำง
กำรเมือง

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรมีส่วน
ร่วมเพื่อพฒันำทอ้งถิ่นตำม
ระบอบประชำธปิไตย

กองกิจกำรสภำ
อบจ.

4 ส่งเสริมประชำธปิไตย เพื่อฝึกอบรมใหแ้ก่ ส.อบจ. ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บำ้น สำรวตัรก ำนัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บำ้น และประชำชนทั่วไป 
ในเร่ืองควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบอบ
ประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษตัริย์
เปน็ประมุข และแสดงออกทำง
กำรเมืองอย่ำงถูกต้อง

จ ำนวน 140 คน 100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
กำรปกครองระบอบ
ประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์
เปน็ประมุข

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในระบอบ
ประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์เปน็ประมุข
และแสดงออกทำง
กำรเมืองอย่ำงถูกต้อง

กองกิจกำรสภำ
อบจ.

5 ส่งเสริมควำมเสมอภำค
ทำงกำรเมือง

เพื่ออบรมควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระบอบประชำธปิไตยในเร่ืองกำร
ปกครองในระบอบประชำธปิไตย 
ใหแ้ก่ ส.อบจ. ก ำนัน ผู้ใหญ่บำ้น 
สำรวตัรก ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น 
และประชำชนทั่วไป

จ ำนวน 140 คน 100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
กำรปกครองระบอบ
ประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์
เปน็ประมุข

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในระบอบ
ประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์เปน็ประมุข
และควำมเสมอภำค
ทำงกำรเมือง

กองกิจกำรสภำ
อบจ.



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมประชำธปิไตย ควำมเสมอภำค สิทธเิสรีภำพและเสริมสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถิ่น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

6 เสริมสิทธเิสรีภำพของ
ประชำชนในกำรแสดงออก
ทำงกำรเมือง

เพื่อฝึกอบรมใหแ้ก่ ส.อบจ. ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บำ้น สำรวตัรก ำนัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บำ้น และประชำชนทั่วไปใน
เร่ืองควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบอบ
ประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษตัริย์
เปน็ประมุข และแสดงออกทำง
กำรเมืองอย่ำงถูกต้อง

จ ำนวน 140 คน 100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
กำรปกครองระบอบ
ประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์
เปน็ประมุข

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในระบอบ
ประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์เปน็ประมุข
และแสดงออกทำง
กำรเมืองอย่ำงถูกต้อง

กองกิจกำรสภำ
อบจ.

7 ส่งเสริมเครือข่ำย
กำรมีส่วนร่วมในกำร
พฒันำทอ้งถิ่น

เพื่ออบรมควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
กำรมีส่วนร่วมเพื่อพฒันำทอ้งถิ่น
ตำมระบอบประชำธปิไตย ใหแ้ก่    
ส.อบจ. ก ำนัน ผู้ใหญ่บำ้น สำรวตัร
ก ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น และ
ประชำชนทั่วไป

จ ำนวน 140 คน 100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำร่วม
อบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร
มีส่วนร่วมเพื่อพฒันำ
ทอ้งถิ่นตำมระบอบ
ประชำธปิไตย

ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรมีส่วน
ร่วมเพื่อพฒันำทอ้งถิ่นตำม
ระบอบประชำธปิไตย

กองกิจกำรสภำ
อบจ.

670,000 1,620,000 1,620,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 6 แนวทางที่ 1
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมสร้ำงควำมปรองดอง
สมำนฉันทใ์นชุมชน

เพื่ออบรมใหก้ับผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น สมำชิกสภำ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผู้น ำ
ชุมชน ก ำนัน ผู้ใหญ่บำ้น ประชำชน
ทั่วไปใหไ้ด้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปญัหำ
และลดเง่ือนไขควำมแตกแยกใน
สังคมอันจะน ำมำซ่ึงควำมรัก ควำม
สำมัคคีและปรองดองสมำนฉันท์
ของคนในแต่ละชุมชน

ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ
ผู้น ำชุมชน ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บำ้น สำรวตัร
ก ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น
แพทย์ประจ ำต ำบล 
ประชำชนในพื้นที่
อ ำเภอพำน, อ ำเภอ
เวยีงปำ่เปำ้
จ ำนวน 300 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจและ
ควำมมั่นคงในกำร
ขจัดควำมขัดแย้ง
และตระหนักถึงกำร
ร่วมกันสร้ำงควำม
รักควำมสำมัคคี 
และควำมปรองดอง
สมำนฉันท์

ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีกำร
สร้ำงควำมสมำนฉันทใ์น
ชุมชนโดยใช้มิติทำง
วฒันธรรมในกำรส่งเสริม
ใหภ้ำคประชำสังคมเกิด
ควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ควำมร่วมมือในกำรแก้ไข
ปญัหำและลดเง่ือนไข
ควำมแยกในสังคม

กองกิจกำรสภำ
อบจ.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันทใ์นชุมชนและทอ้งถิ่น บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง ยุติธรรมและกำรยอมรับของทกุภำคส่วน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันทใ์นชุมชนและทอ้งถิ่น บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง ยุติธรรมและกำรยอมรับของทกุภำคส่วน
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

2 เสริมสร้ำงชุมชน
แหง่ควำมสำมัคคี

เพื่ออบรมใหก้ับผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น สมำชิกสภำ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ผู้น ำ
ชุมชน และประชำชนทั่วไปใหม้ี
ควำมรักมีควำมสมำนฉันทใ์นชุมชน
ทอ้งถิ่นบนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง
ยุติธรรมและกำรยอมรับของ
ทกุภำคส่วน ลดปญัหำควำมขัดแย้ง 
ร่วมมือร่วมใจแก้ไขปญัหำของชำติ
บำ้นเมืองตำมวถิีของกำรปกครอง
ระบอบประชำธปิไตยอันมี
พระมหำกษตัริย์เปน็ประมุข

ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ
ผู้น ำชุมชน ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บำ้น สำรวตัร
ก ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น
แพทย์ประจ ำต ำบล 
ประชำชนในพื้นที่
อ ำเภอเชียงของ
จ ำนวน 300 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร
สร้ำงควำมรัก 
ควำมสำมัคคีและ
ควำมปรองดอง
สมำนฉันท ์สร้ำง
ควำมมั่นคง จัดกำร
ควำมขัดแย้งของคน
ในชุมชน

ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับ
กำรยอมรับและบทบำท
ในกำรพฒันำและด ำเนิน
กิจกรรมภำยในหมู่บำ้นได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพมำก
ขึ้นและมุ่งเน้นใหชุ้มชนมี
วถิีชีวติและวฒันธรรมที่
ยึดหลักควำมเปน็กลำง 
กำรมีส่วนร่วมทกุภำคส่วน
เพื่อลดควำมแตกแยก
ทำงด้ำนควำมคิด

กองกิจกำรสภำ
อบจ.

3 เสริมสร้ำงเครือข่ำยชุมชน
เพื่อกำรพฒันำทอ้งถิ่น

เพื่ออบรมใหป้ระชำชนมีควำมรู้ใน
ด้ำนส่วนร่วมทำงกำรเมือง ด้ำนสิทธิ
เสรีภำพ และกำรแสดงออกทำง
กำรเมือง มีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจต่ำงๆ สร้ำงควำมเปน็
เจ้ำของชุมชน ในกำรกำรร่วมกัน
แก้ไขปญัหำของชุมชนร่วมกัน 
เพื่อร่วมกันเปน็เครือข่ำยในกำร
พฒันำทอ้งถิ่น

ผู้บริหำร สมำชิกสภำฯ
ผู้น ำชุมชน ก ำนัน 
ผู้ใหญ่บำ้น สำรวตัร
ก ำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บำ้น
แพทย์ประจ ำต ำบล 
ประชำชนในพื้นที่
อ ำเภอเทงิ,
อ ำเภอขุนตำล
จ ำนวน 300 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำร
พฒันำและ
เสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็ง
เครือข่ำยกำรเมือง
ภำคพลเมือง

ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมืองมำกขึ้น 
ทั้งด้ำนสิทธ ิเสรีภำพ และ
กำรแสดงออกทำงกำรเมือง
 มีส่วนร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจต่ำง ๆ ตระหนัก
ในกำรเปน็เจ้ำของชุมชน 
ช่วยกันแก้ไขปญัหำ
ของชุมชนร่วมกัน

กองกิจกำรสภำ
อบจ.
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันทใ์นชุมชนและทอ้งถิ่น บนพื้นฐำนของควำมถูกต้อง ยุติธรรมและกำรยอมรับของทกุภำคส่วน
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

4 ส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจ
กฎหมำยรัฐธรรมนูญกับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

เพื่ออบรมใหก้ับประชำชนในเขต
จังหวดัเชียงรำย ใหม้ีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกฎหมำยรัฐธรรมนูญ
ของไทย

จ ำนวน 300 คน 100,000
(190,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำ
อบรมมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกฎหมำย
รัฐธรรมนูญ สิทธิ
หน้ำที่และกำรแสดง
ออก ในบทบำทของ
ประชำชนภำยใต้
กรอบของกฎหมำย
รัฐธรรมนูญของไทย

ประชำชนในเขตพื้นที่
จังหวดัเชียงรำยได้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กฎหมำยรัฐธรรมนูญ รู้ถึง
สิทธ ิหน้ำที่ และบทบำท
ในกำรแสดงออกทำง
กำรเมืองภำยใต้กฎหมำย
รัฐธรรมนูญได้อย่ำงถูกต้อง

กองกิจกำรสภำ
อบจ.

400,000 400,000 400,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 6 แนวทางที่ 2



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดกิจกรรมวนั Big Cleaning
Day องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย

1. เพื่อจัดกิจกรรมวนั Big Cleaning
Day ของ อบจ.เชียงรำย
2. เพื่อใหบ้คุลำกรสำมำรถปฏบิติังำน
ได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและประหยัด
ทรัพยำกร
3. เพื่อสร้ำงควำมพงึพอใจแก่
ประชำชนผู้รับบริกำรและได้รับ
กำรบริกำรที่ดี

องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย
ศูนย์ต้ังเคร่ืองจักรกล
องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย 
จ ำนวน 2 แหง่

30,000 30,000 30,000 จ ำนวนสถำนที่ที่ได้
ด ำเนินกำรจัดท ำ 
Big Cleaning Day

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
เชียงรำยและศูนย์เคร่ือง
จักรกลดอยเขำควำยได้รับ
กำรจัดท ำ Big Cleaning 
Day ท ำใหท้ี่ท ำงำนทั้ง 
2 แหง่ ได้รับกำรสะสำงให้
สะอำด สะดวกเรียบร้อย 
สำมำรถด ำเนินกิจกรรม
หรือท ำใหก้ำรท ำงำน
มีประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัด 
อบจ.

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันำขีดควำมสำมำรถบคุลำกรในกำรปฏบิติัหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภบิำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

 3-6-7   



 3-6-8   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันำขีดควำมสำมำรถบคุลำกรในกำรปฏบิติัหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภบิำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

2 เพิ่มประสิทธภิำพ
กำรปฏบิติังำนของบคุลำกร 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
เชียงรำย

1. เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
ใหค้ณะผู้บริหำร ส.อบจ.เชียงรำย 
ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงของ 
อบจ.เชียงรำย มีควำมรู้ในกำร
ด ำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆ เพิ่มขึ้น      
2. เพื่อใหค้ณะผู้บริหำร ส.อบจ. 
ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำงทรำบถึง
ข้อดีและข้อเสียของกำรด ำเนินกำร
ในทกุด้ำนของหน่วยงำนที่เข้ำศึกษำ
ดูงำน

ผู้บริหำร ส.อบจ.
เชียงรำย ข้ำรำชกำร
และพนักงำนจ้ำงของ 
อบจ.เชียงรำย      
จ ำนวน 180 คน

800,000
(1,150,000)

800,000 800,000 ร้อยละของผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรม 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยของ
ผู้บริหำรในกำร
บริหำรงำนของ
องค์กรใหเ้ปน็ไปใน
แนวทำงเดียวกัน

1.คณะผู้บริหำร 
ส.อบจ. และบคุลำกรของ 
อบจ.ชร มีควำมรู้ในกำร
ด ำเนินกำรในด้ำนต่ำงๆ 
เพิ่มขึ้น 
2. คณะผู้บริหำร ส.อบจ. 
และบคุลำกร ทรำบถึง
ข้อดีและข้อเสียของกำร
ด ำเนินกำรในทกุด้ำนของ
อบจ. อื่น

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันำขีดควำมสำมำรถบคุลำกรในกำรปฏบิติัหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภบิำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

3 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม 1. เพื่ออบรมคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรม ทำงพระพทุธศำสนำ
ใหก้ับข้ำรำชกำรพนักงำนจ้ำงและ
เพิ่มประสิทธภิำพ ในกำรปฏบิติังำน
ในกำรพฒันำคุณภำพชีวติและ
กำรท ำงำนใหม้ีคุณลักษณะเปน็
ข้ำรำชกำรยุคใหม่ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม   
2. เพื่อใหข้้ำรำชกำรทกุระดับและ
พนักงำนสำมำรถน ำหลักธรรมทำง
พระพทุธศำสนำมำประยุกต์ใช้เปน็
ยุทธศำสตร์ในกำรพฒันำหน่วยงำน
ได้อย่ำงเหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ

ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
และพนักงำนจ้ำงของ
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำย 
จ ำนวน 350 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำ
รับกำรอบรมฯ 
สำมำรถน ำ
หลักธรรมไป
ประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงำนได้
อย่ำงเหมำะสม

1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สำมำรถน ำหลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมทำง
พระพทุธศำสนำ ควำมรู้
และประสบกำรณ์ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในกำรปฏบิติังำน
และชีวติประจ ำวนัได้อย่ำง
มีประสิทธภฺำพและสำมำรถ
เปน็ผู้น ำด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรมใมนองค์กรได้
อย่ำงสร้ำงสรรค์
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สำมำรถใช้หลัก คุณธรรม

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

 3-6-9   



 3-6-10   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันำขีดควำมสำมำรถบคุลำกรในกำรปฏบิติัหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภบิำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

4 อบรมหลักสูตรเสริมสร้ำง
สมถรรถนะกำรปฏบิติังำน
บคุลำกร อบจ.เชียงรำย

1. เพื่ออบรมใหค้วำมรู้ควำมเข้ำใจ
แก่บคุลำกร อบจ.เชียงรำยในด้ำน
กำรพฒันำตำมควำมรู้ที่จ ำเปน็ใน
งำนทกัษะที่จ ำเปน็ในงำน และ
สมรรถนะที่จ ำเปน็ในงำน
2. เพื่อพฒันำและเสริมทกัษะกำร
ปฏบิติัหน้ำที่ใหป้ระสบผลส ำเร็จ 
ตำมนโยบำยของนำยก อบจ.ชร.
3.เพื่อเสริมสร้ำงมนุษยสัมพนัธแ์ละ
บคุลิกภำพในกำรบริกำรในกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชน

ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนจ้ำง 
ของ อบจ.เชียงรำย    
 จ ำนวน 250 คน

600,000
(900,000)

600,000 600,000 ร้อยละของผู้เข้ำ
รับกำรอบรมมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในตำมควำมรู้ที่
จ ำเปน็ในงำนทกัษะ
ที่จ ำเปน็ในงำน และ
สมรรถนะที่จ ำเปน็
ในงำน

1. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ได้รับกำรพฒันำใหม้ี
พฤติกรรมกำรปฏบิติังำน
ตำมหลักสมรรถนะที่ 
อบจ.เชียงรำยก ำหนด 
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ตระหนักถึงงำนในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและมุ่งมั่น
ในกำรท ำงำน  
3. บคุลำกรในองค์กรเกิด
ควำมร่วมมือร่วมใจในกำร
ท ำงำนเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรใหก้ับประชำชน    
4.ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
สำมำรถดึงศักยภำพของ
ตนเองมำใช้ในกำรปฏบิติั
งำนได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ
และประสิทธผิล

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันำขีดควำมสำมำรถบคุลำกรในกำรปฏบิติัหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภบิำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

5 อบรมหลักสูตรพฒันำควำมรู้
และทกัษะในกำรปฏบิติังำน
ใหม้ีประสิทธภิำพ

1. เพื่ออบรมใหบ้คุลำกรตระหนักถึง
บทบำทของกำรปฏบิติังำนยุคใหม่
ในกำรเปน็ผู้ใหบ้ริกำรแก่ประชำชน
และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำร
และท ำงำนโดยมุ่งประโยชน์ของ
ประชำชนเปน็ส ำคัญตลอดจนให้
บคุลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับมำตรฐำนในกำรใหบ้ริกำร
ภำครัฐ มีทกัษะในกำรปฏบิติังำน

ข้ำรำชกำรและ
พนักงำนจ้ำง           
ของ อบจ.เชียงรำย 
จ ำนวน 150 คน

250,000
(450,000)

250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมมีควำม
ตระหนักถึง
บทบำทของกำร
ปฏบิติังำนยุคใหม่ 
มีจิตส ำนึกในกำร
ใหบ้ริกำรและมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับมำตรฐำน
ในกำรใหบ้ริกำรฯ

บคุลำกรสำมำรถตระหนัก
ถึงบทบำทของกำรปฏบิติั 
งำนยุคใหม่ในกำรเปน็ผู้ให้
บริกำรแก่ประชำชน
มีจิตส ำนึกในกำรใหบ้ริกำร
และท ำงำนโดยมุ่ง
ประโยชน์ของประชำชน
เปน็ส ำคัญมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับมำตรฐำน
กำรใหบ้ริกำรภำครัฐ 
มีทกัษะในกำรปฏบิติังำน

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

 3-6-11   



 3-6-12   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันำขีดควำมสำมำรถบคุลำกรในกำรปฏบิติัหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภบิำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

6 ฝึกอบรมหลักสูตร
"กำรพฒันำและเพิ่มพนู
ประสิทธภิำพในกำร
จัดบริกำรสำธำรณะ อบจ.
เชียงรำย"

เพื่อฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเร่ือง
ประสิทธภิำพกำรจัดบริกำรสำธำรณะ
ในด้ำนต่ำงๆ ใหม้ีประสิทธภิำพยิ่งขึ้น
เช่น กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำร
พฒันำเมืองและทอ้งถิ่น ด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยว ด้ำนกำรจัดกำรกีฬำ 
ศิลปวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อม
ใหก้ับผู้บริหำร ส.อบจ. ข้ำรำชกำร
และพนักงำนจ้ำงและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เพื่อใหบ้คุลำกร อบจ. ซ่ึงเปน็
ผู้รับนโยบำยจำกผู้บริหำรน ำไปสู่
กำรปฏบิติัได้น ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำ
ดูงำนมำประยุกต์ใช้ในกำรพฒันำ
ทอ้งถิ่น

ผู้บริหำร ส.อบจ.
เชียงรำย ข้ำรำชกำร
และพนักงำนจ้ำงของ 
อบจ.เชียงรำยและ    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง           
จ ำนวน 90 คน

800,000
(2,200,000)

800,000 800,000 ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมศึกษำ
ดูงำนมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจและรูปแบบใน
ด้ำนกำรพฒันำเมือง
ด้ำนกำรทอ่งเที่ยว
ด้ำนกีฬำและ
สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ในกำร
พฒันำทอ้งถิ่นได้

1. บคุลำกร อบจ.เชียงรำย
และผู้เกี่ยวข้องมี
ประสิทธภิำพในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนกำรพฒันำเมือง
และทอ้งถิ่นด้ำนกำร
ทอ่งเที่ยวด้ำนกำรจัดกำร
กีฬำศิลปวฒันธรรม 
กำรวำงผังเมืองและ
ส่ิงแวดล้อม
2. บคุลำกร อบจ.เชียงรำย
และผู้เกี่ยวข้องน ำควำมรู้
ประสบกำรณ์ที่ได้รับจำก
กำรฝึกอบรมและศึกษำดู
งำนมำประยุกต์ใช้ในกำร
พฒันำทอ้งถิ่น

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันำขีดควำมสำมำรถบคุลำกรในกำรปฏบิติัหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภบิำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

7 อบรมเสริมสร้ำงคุณภำพชีวติ
ในกำรท ำงำน (Quality of 
work life)

1. เพื่อฝึกซ้อมเร่ืองแผนกำรอพยพ
และกำรบริหำรจัดกำรสำธำรณภยั
ใหก้ับผู้บริหำร ส.อบจ.เชียงรำย
ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงและ
ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร 
อบจ.เชียงรำย
2. เพื่อใหผู้้บริหำร ส.อบจ.ข้ำรำขกำร
พนักงำนจ้ำงประชำชนผู้มำติดต่อ
รำชกำรมีควำมพร้อมในกำรปฏบิติั
ตนเมื่อเกิดภยั
3. เพื่อลดควำมสูญเสียต่อชีวติและ
ทรัพย์สินของผู้บริหำร ส.อบจ. 
ข้ำรำชกำรพนักงงำนจ้ำงประชำชน
ผู้มำติดต่อรำชกำร อบจ.ชร.

ผู้บริหำร ส.อบจ.ชร. 
ข้ำรำชกำร พนักงำน
จ้ำงและประชำชนผู้
มำติดต่อรำชกำร 
อบจ.ชร. 
จ ำนวน 350 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรฝึกซ้อมแผน
อพยพมีควำมพร้อม
ในกำรปฏบิติังำน
เมื่อเกิดภยั

1. ท ำใหก้ำรบริหำรจัดกำร
สำธำรณภยัมีประสิทธภิำพ
2 .ท ำใหผู้้บริหำร ส.อบจ. 
ข้ำรำขกำร พนักงำนจ้ำง
ประชำชนที่มีติดต่อ อบจ. 
รู้ถึงบทบำทและหน้ำที่  
3. ท ำใหผู้้บริหำร ส.อบจ.
ข้ำรำขกำร พนักงำนจ้ำง
ประชำชนที่มีติดต่อ อบจ.
เกิดควำมคล่องตัวกำร
ปฏบิติังำนเมื่อเกิดภยั
4. ท ำใหผู้้บริหำร ส.อบจ. 
 ข้ำรำขกำร พนักงำนจ้ำง
ประชำชนที่มีติดต่อ อบจ. 
มีควำมปลอดภยัในชีวติ
และทรัพย์สิน

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

 3-6-13   



 3-6-14   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 กำรพฒันำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พฒันำขีดควำมสำมำรถบคุลำกรในกำรปฏบิติัหน้ำที่ตำมหลักธรรมำภบิำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม
และสัมมนำ

เพื่อฝึกอบรมใหก้ับผู้บริหำร สมำชิก 
อบจ. ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง 
อบจ.ชร. ในเร่ืองแนวคิดในกำร
ท ำงำนกระบวนกำรคิดและ
กำรพฒันำตนเองของบคุลำกรของ 
อบจ.ชร. และสำมำรถน ำมำถ่ำยทอด
บทเรียนได้

ร้อยละ 80 
ของผู้บริหำร สมำชิก 
อบจ. ข้ำรำชกำร 
พนักงำนจ้ำง อบจ.ชร.

2,000,000
(2,000,000)

2,000,000 2,000,000 ร้อยละของผู้เข้ำ
รับกำรอบรม 
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
ในแนวคิดในกำร
ท ำงำนกำรพฒันำ
ตนเองและน ำมำ
ถ่ำยทอดบทเรียนได้

บคุลำกร อบจ.เชียงรำย
มีประสิทธภิำพในกำรปฏบิติั
งำนมำกขึ้น น ำควำมรู้
ประสบกำรณ์ที่ได้จำกกำร
ฝึกอบรมมำใช้ในกำรปฏบิติั
งำนเพื่อพฒันำทอ้งถิ่นใหดี้
ยิ่งขึ้น น ำควำมรู้ที่ได้มำ
ถ่ำยทอดใหแ้ก่คนใน
องค์กำร

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

4,680,000 4,680,000 4,680,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 6 แนวทางที่ 3



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 2

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ
ใช้ในกำรปฏบิตังำน

จ ำนวน 7 เคร่ืองๆ ละ
29,000 บำท

203,000 - - จ ำนวนคอมพวิเตอร์
ที่ได้จัดซ้ือ

ส ำนักปลัด อบจ.ชร. 
มีคอมพวิเตอร์ส ำหรับใช้ใน
กำรปฏบิติังำนได้อย่ำง
เพยีงพอและใช้เปน็กำร
เผยแพร่ข้อมูลตำมที่
กฎหมำยก ำหนดได้อย่ำง
มีประสิทธภิำพ

ส ำนักปลัด 
อบจ.

2 ตู้เก็บเอกสำร เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรของฝ่ำย
นิติกำรและกำรพำณิชย์

จ ำนวน 3 หลัง ๆ ละ 
6,500 บำท

19,500 - - จ ำนวนตู้ที่ได้จัดซ้ือ ฝ่ำยนิติกำรและกำร
พำณิชย์มีตู้เอกสำรที่
เพยีงพอและสำมำรถ
จัดเก็บเอกสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัด 
อบจ.

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

 3-6-15   



 3-6-16   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

3 ก่อสร้ำงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร 
อบจ.ชร.

1. เพื่อใหม้ีศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเปน็
สัดส่วนส ำหรับบริกำรประชำชนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ
2. เพื่อเปน็สถำนที่จัดเตรียมข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไวใ้ช้ประชำชนเข้ำตรวจดู
3. เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเปน็ไป
อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธภิำพ

ประชำชนทั่วไปและ
องค์กรทกุภำคส่วน
สำมำรถติดต่อข้อมูล
ข่ำวสำรรำชกำรได้ 
ประชำชนที่มำติดต่อ
ขอข้อมูลของรำชกำร 
องค์กรทกุภำคส่วน
ที่เกี่ยวข้องสำมำรถ
เข้ำมำใช้บริกำร
ขอข้อมูลข่ำวสำร
รำชกำรอย่ำงสะดวก
และมีประสิทธภิำพ 
จ ำนวน 1 แหง่

191,930 - - จ ำนวนศูนย์ข้อมูล
ที่ได้จัดสร้ำง

มีหอ้งเปน็ศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรรำชกำรเปน็สัดส่วน
ได้มีสถำนที่จัดเตรียมข้อมูล
อย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำย
ก ำหนดไวใ้หป้ระชำชนเข้ำ
ตรวจดู สำมำรถด ำเนินกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรเปน็ไปอย่ำงถูกต้อง
และมีประสิทธภิำพ

ส ำนักปลัด 
อบจ.



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

4 จัดท ำปำ้ยติดประกำศ
ประชำสัมพนัธพ์ร้อมติดต้ัง

เพื่อจัดท ำปำ้ยประชำสัมพนัธ์
กิจกรรมงำนต่ำง ๆ ขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 2 ปำ้ย/ปี 70,000 70,000 70,000 จ ำนวนปำ้ย(บอร์ด)
ที่ได้จัดท ำ

ปำ้ยหรือบอร์ด
ประชำสัมพนัธ์
สำมำรถประชำสัมพนัธ์
กิจกรรม/กิจกำรงำนต่ำง ๆ
ชององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำยได้อย่ำง
ทั่วถึงและประชำชนโดย
ทั่วไปสำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
และควำมเคล่ือนไหวของ
อบจ.เชียงรำยได้

ส ำนักปลัด 
อบจ.

5 ติดต้ังกล้องวงจรปดิ CCTV 
ภำยในและภำยนอกอำคำร
ส ำนักงำน อบจ.เชียงรำย

เพื่อจัดท ำ/ติดต้ังระบบกล้องวงจรปดิ
(CCTV) ภำยในและภำยนอก
ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
เชียงรำย

จ ำนวน 26 จุด
(ทั้งภำยในและ
ภำยนอกส ำนักงำน 
อบจ.ชร.)

593,470 - - จ ำนวนกำรติดต้ัง
กล้องวงจรปดิที่ได้
ด ำเนินกำรติดต้ัง
ทั้งภำยในและ
ภำยนอกส ำนักงำน

ส ำนักงำน อบจ.ชร.มีกล้อง
วงจรปดิที่ใช้ในกำร
ตรวจสอบหรือใช้ในกำร
ปอ้งกันควำมเสียหำยที่อำจ
เกิดขึ้นภำยในส ำนักงำน
หรือนอกส ำนักงำน ทั้งนี้
ท ำใหป้ระชำชนผู้มำติดต่อ
รำชกำรและข้ำรำชกำร
พนักงำนจ้ำง มีควำม
ปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพย์สิน

ส ำนักปลัด 
อบจ.
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6 เพำเวอร์แอมปส์ ำหรับใช้ใน
กำรประชำสัมพนัธเ์คล่ือนที่
ของ อบจ.เชียงรำย

เพื่อจัดซ้ือเพำเวอร์แอมปข์ับล ำโพง 
สนับสนุนกิจกรรม/โครงกำร/
ประชำสัมพนัธ/์ใช้ส่ือสำร/และอื่นๆ
ของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 1 เคร่ือง 51,895  -  - จ ำนวนเพำเวอร์
แอมปท์ี่ได้จัดซ้ือ

ท ำใหก้ำรประชำสัมพนัธ์
เคล่ือนที่ ของ อบจ.ชร. 
มีประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัด 
อบจ.

7 ล ำโพง ส ำหรับใช้ในงำน
ประชำสัมพนัธเ์คล่ือนที่ของ 
อบจ.ชร.

เพื่อจัดซ้ือล ำโพงส ำหรับใช้ในงำน
ประชำสัมพนัธเ์คล่ือนที่ของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 2 ตู้ ๆ ละ
37,985 บำท

75,970  -  - จ ำนวนล ำโพงที่ได้
จัดซ้ือ

ท ำใหก้ำรประชำสัมพนัธ์
เคล่ือนที่ ของ อบจ.ชร. 
มีประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัด 
อบจ.

8 มิกเซอร์ปรับแต่งและควบคุม
เสียงล ำโพง ส ำหรับใช้ในกำร
ประชำสัมพนัธเ์คล่ือนที่

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมิกเซอร์ปรับแต่ง
และควบคุมเสียงที่ใช้ส ำหรับกำร
ประชำสัมพนัธเ์คล่ือนที่

จ ำนวน 1 เคร่ือง 49,220  -  - จ ำนวนเคร่ือง
มิกเซอร์ที่ได้จัดซ้ือ

ท ำใหก้ำรประชำสัมพนัธ์
เคล่ือนที่กำรส่ือสำรระหวำ่ง
 อบจ.ชร.กับประชำชนใน
บริเวณจัดกิจกรรมมีควำม
ชัดเจนมำกขึ้น ระบบเคร่ือง
เสียงเคล่ือนที่ของอบจ.ชร.
มีประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัด 
อบจ.

9 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ส ำหรับใช้ในกำร
ประชำสัมพนัธเ์คล่ือนที่

เพื่อจัดซ้ือโปรเจคเตอร์ สนับสนุน
กิจกรรม/โครงกำร/ประชำสัมพนัธ/์
ใช้ส่ือสำร/และอื่นๆของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 1 เคร่ือง 39,000  -  - จ ำนวน
โปรเจคเตอร์ที่ได้
จัดซ้ือ

ท ำใหก้ำรประชำสัมพนัธ์
เคล่ือนที่ของ อบจ.ชร. 
มีประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัด 
อบจ.

10 โต๊ะคอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือโต๊ะส ำหรับใช้ในงำนศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 4 ตัว ๆ ละ 
1,950 บำท

7,800  -  - จ ำนวนโต๊ะและ
เก้ำอี้ที่ได้จัดซ้ือ

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรมีโต๊ะ
เพยีงพอส ำหรับใหบ้ริกำร
กับประชำชนที่เข้ำมำใช้
บริกำร

ส ำนักปลัด 
อบจ.
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11 เคร่ืองปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ
ส ำหรับใช้ในงำนศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ
28,000 บำท

56,000  -  - จ ำนวน
เคร่ืองปรับอำกำศ
ที่ได้จัดซ้ือ

ท ำใหม้ีเคร่ืองปรับอำกำศ
ท ำควำมเย็นใหบ้ริกำรกับ
ประชำชนที่เข้ำมำใช้บริกำร

ส ำนักปลัด 
อบจ.

12 เคร่ืองโทรสำร
แบบใช้กระดำษธรรมดำ

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำนของ อบจ.ชร. จ ำนวน 1 เคร่ือง 18,000  -  - จ ำนวนเคร่ือง
โทรสำรที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อ
กำรปฏบิติังำน

กองกิจกำรสภำ
 อบจ.

13 พำวเวอร์มิกซ์เซอร์ เพื่อใช้ในกำรประชุมในหอ้งประชุม จ ำนวน 1 เคร่ือง 58,500  -  - จ ำนวนพำวเวอร์
มิกซ์เซอร์ที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อ
กำรปฏบิติังำน

กองกิจกำรสภำ
 อบจ.

14 ล ำโพงพร้อมขำต้ัง เพื่อใช้ในกำรประชุมในหอ้งประชุม จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
18,900 บำท

37,800  -  - จ ำนวนล ำโพง
พร้อมขำต้ังที่ได้
จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อ
กำรปฏบิติังำน

กองกิจกำรสภำ
 อบจ.

15 เคร่ืองปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
ขนำด 16,000 บทียีู

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำนของ อบจ.ชร. จ ำนวน 1 เคร่ือง 22,000  -  - จ ำนวน
เคร่ืองปรับอำกำศ
ที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อ
กำรปฏบิติังำน

กองกิจกำรสภำ
 อบจ.

16 เคร่ืองปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
ขนำด 12,000 บทียีู

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำนของ อบจ.ชร. จ ำนวน 1 เคร่ือง 18,000  -  - จ ำนวน
เคร่ืองปรับอำกำศ
ที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อ
กำรปฏบิติังำน

กองกิจกำรสภำ
 อบจ.

17 เคร่ืองปรับอำกำศ
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
ขนำด 24,000 บทียีู

เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำนของ อบจ.ชร. จ ำนวน 3 เคร่ือง 84,000  -  - จ ำนวน
เคร่ืองปรับอำกำศ
ที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อ
กำรปฏบิติังำน

กองกิจกำรสภำ
 อบจ.
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18 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ
งำนประมวลผล
แบบที่ 2

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใช้ใน
กำรปฎบิติังำน

จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ
29,000 บำท

87,000
(90,000)

 -  - จ ำนวนเคร่ือง
คอมพวิเตอร์
ที่จัดซ้ือ

เพื่อใหก้ำรปฏบิติังำน
เปน็ไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองแผนฯ

19 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้
ขนำด 1 KVA

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้
ขนำด1 KVA ที่ใช้ส ำหรับเคร่ือง
คอมพวิเตอร์

จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ
5,800 บำท

17,400
(30,500)

 -  - จ ำนวนเคร่ือง
ส ำรองไฟฟำ้ที่จัดซ้ือ

เพื่อใหก้ำรปฏบิติังำน
เปน็ไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ
มำกขึ้น

กองแผนฯ

20 ตู้เก็บเอกสำร รำงเล่ือน 
(ฐำนรำงลอย)

เพื่อจัดซ้ือตู้เก็บเอกสำรรำงเล่ือน 
(ฐำนรำงลอย) ใช้ในกำรเก็บเอกสำร

จ ำนวน 6 รำง ๆ ละ
165,000 บำท

990,000  -  - จ ำนวนตู้เอกสำร
ที่ได้จัดซ้ือ

กองคลังมีตู้เอกสำรและท ำ
ใหง้ำนมีประสิทธภิำพ
เรียบร้อย เปน็ระเบยีบและ
รวดเร็วในกำรค้นหำมำกขึ้น

กองคลัง

21 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบที่ 1

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ส ำหรับใช้ใน
กำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 13 เคร่ือง ๆ 
ละ 22,000 บำท

286,000
(48,000)

 -  - จ ำนวน
คอมพวิเตอร์ที่ได้
จัดซ้ือ

กองคลังมีคอมพวิเตอร์ใช้
ในกำรปฏบิติังำนและท ำให้
มีประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองคลัง

22 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
ชนิด LED ขำวด ำ 
(30 หน้ำ/นำท)ี

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์
ส ำหรับใช้ในกำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ
7,900 บำท

39,500
(21,900)

 -  - จ ำนวนเคร่ืองปร้ิน
เตอร์เลเซอร์ที่ได้
จัดซ้ือ

กองคลังมีเคร่ืองปร้ินเตอร์
เลเซอร์ใช้ในกำรปฏบิติังำน
และท ำใหม้ีประสิทธภิำพ
มำกขึ้น

กองคลัง
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23 เคร่ืองพมิพช์นิด
Multifunction 
แบบฉีดหมึก lnkjet

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์
ชนิด Multifunction ส ำหรับใช้
ในกำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,900
(7,600)

 -  - จ ำนวนเคร่ือง 
ปร้ินเตอร์ชนิด
Multifunction
ที่ได้จัดซ้ือ

ท ำใหก้ำรปฏบิติังำนมี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองคลัง

24 เคร่ืองแสกนเนอร์ ส ำหรับงำน
เก็บเอกสำร ระดับศูนย์บริกำร
แบบที่ 1

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองแสกนเนอร์ส ำหรับ
กำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 1 เคร่ือง 20,000  -  - จ ำนวน
เคร่ืองแสกนเนอร์
ที่ได้จัดซ้ือ

กำรปฏบิติังำนด้ำนกำรส่ง
เบกิค่ำรักษำพยำบำลมี
ประสิทธภิำพและรวดเร็ว
มำกยิ่งขึ้น

กองคลัง

25 เคร่ืองโทรสำร 
แบบใช้กระดำษธรรมดำ

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองโทรสำรใช้ในกำร
ปฏบิติังำน

จ ำนวน 1 เคร่ือง
ได้คร้ังละ 20 แผ่น

18,000  -  - จ ำนวน
เคร่ืองโทรสำรที่ได้
จัดซ้ือ

กองส่งเสริมคุณภำพชีวติมี
ครุภณัฑ์ส ำนักงำนเพื่อใช้ใน
รับ - ส่งเอกสำรในกำร
ปฏบิติังำนได้รวดเร็วและ
ทนัต่อเหตุกำรณ์

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

26 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGA ขนำด 4,000
ANSL Lumens

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์

จ ำนวน 1 เคร่ือง 65,000  -  - จ ำนวนเคร่ืองมัลติ
มีเดียโปรเจคเตอร์
ที่ได้จัดซ้ือ

กองส่งเสริมคุณภำพชีวติมี
ครุภณัฑ์ใช้ในกำรปฏบิติังำน
ท ำใหก้ำรปฏบิติังำนมี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ
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27 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผลแบบที่ 2 
ขนำดหน้ำจอไม่น้อยกวำ่ 
18.5 นิ้ว

เพื่อจัดซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ ำนวน 3 เคร่ือง 87,000
(60,000)

 -  - จ ำนวน
คอมพวิเตอร์ที่ได้
จัดซ้ือ

กองส่งเสริมคุณภำพชีวติมี
ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ในกำรปฏบิติังำนที่ได้ 
มำตรฐำนปฏบิติังำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

28 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
ชนิด LED ขำวด ำ 
(30 หน้ำ/นำท)ี

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
ชนิด LED

จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,900
(14,600)

 -  - จ ำนวนที่จัดซ้ือ
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์
ชนิด LED

กองส่งเสริมคุณภำพชีวติมี
เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ 
ชนิด LED ในกำรปฏบิติังำน
ที่ได้มำตรฐำน ปฏบิติังำน
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

29 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 
ขนำด 1 KVA

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 
ขนำด 1 KVA

จ ำนวน 3 เคร่ือง 17,400
(12,200)

 -  - จ ำนวนเคร่ือง
ส ำรองไฟฟำ้ 
ที่ได้จัดซ้ือ

กองส่งเสริมคุณภำพชีวติ
มีเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้
ในกำรปฏบิติังำนที่ได้
มำตรฐำน ปฏบิติังำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

30 เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
(Inkjet Printer)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer)

จ ำนวน 1 เคร่ือง 4,300  -  - จ ำนวนเคร่ืองพมิพ์
แบบฉีดหมึกที่ได้
จัดซ้ือ

กองส่งเสริมคุณภำพชีวติมี
เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึก
ในกำรปฏบิติังำน
ที่ได้มำตรฐำน ปฏบิติังำน
ได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ
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31 เคร่ืองพมิพใ์บเสร็จรับเงิน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพใ์บเสร็จรับเงิน
อย่ำงย่อเพื่อใช้ในร้ำนค้ำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 1 เคร่ือง 14,500  -  - จ ำนวนครุภณัฑ์ที่
ได้จัดซ้ือ

ร้ำนค้ำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำยมีครุภณัฑ์
ส ำนักงำนที่ทนัสมัยท ำให้
กำรปฏบิติังำนเกิดควำม
รวดเร็วและมีประสิทธภิำพ

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

32 เคร่ืองอ่ำนบำร์โค๊ด
ควำมเร็วในกำรอ่ำน 
100 เส้น/วนิำที

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองอ่ำนบำร์โค๊ต
เพื่อใช้ในร้ำนค้ำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 1 เคร่ือง 5,600  -  - จ ำนวนครุภณัฑ์ที่
ได้จัดซ้ือ

ร้ำนค้ำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำยมีครุภณัฑ์
ส ำนักงำนที่ทนัสมัยท ำให้
กำรปฏบิติังำนเกิดควำม
รวดเร็วและมีประสิทธภิำพ

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

33 เคร่ืองพมิพส์ต๊ิกเกอร์บำร์โค้ด เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพส์ต๊ิกเกอร์
บำร์โค๊ดเพื่อใช้ในร้ำนค้ำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 1 เคร่ือง 15,390  -  - จ ำนวนครุภณัฑ์ที่
ได้จัดซ้ือ

ร้ำนค้ำองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำยมีครุภณัฑ์
ส ำนักงำนที่ทนัสมัยท ำให้
กำรปฏบิติังำนเกิดควำม
รวดเร็วและมีประสิทธภิำพ

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ
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34 เคร่ืองวดัควำมดันโลหติ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองวดัควำมดันโลหติ จ ำนวน 2 เคร่ือง - 10,000  - จ ำนวนเคร่ืองวดั
ควำมดันโลหติที่ได้
จัดซ้ือ

กองส่งเสริมคุณภำพชีวติมี
เคร่ืองวดัควำมดันโลหติ 
ใหบ้ริกำรข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดั รวมทั้ง
ประชำชนที่มำติดต่อ
รำชกำร เกิดภำพลักษณ์
ขององค์กรที่ดี ที่แสดงถึง
ควำมหว่งใยและควำมใส่ใจ
ในชีวติของประชำชนที่มำ
ติดต่อรำชกำร ลูกจ้ำงและ
ข้ำรำชกำรในองค์กร

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

35 เคร่ืองกระตุกหวัใจ
ด้วยไฟฟำ้ชนิดอัตโนมัติ

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองกระตุกหวัใจด้วย
ไฟฟำ้ชนิดอัตโนมัติ

จ ำนวน 1 เคร่ือง - 280,000  - จ ำนวนเคร่ือง
กระตุกหวัใจด้วย
ไฟฟำ้ชนิดอัตโนมัติ

ท ำใหส้ำมำรถใหก้ำร
ช่วยเหลือใหก้ับประชำชน
โดยทั่วไป หำกประสบหรือ
พบเจอโดยได้รับกำร
ช่วยเหลือพื้นคืนชีพก่อนส่ง
ผู้ปว่ยเข้ำรับกำรรักษำ
ต่อในโรงพยำบำล

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ
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36 รถยนต์แบบดับเบิ้ลแค็บ
ขับเคล่ือน 4 ล้อ

เพื่อจัดซ้ือรถยนต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ 
ขับเคล่ือน 4 ล้อ ใช้ในกำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 1 คัน  - 896,000  - จ ำนวนรถยนต์ที่ได้
จัดซ้ือ

กองส่งเสริมคุณภำพชีวติมี
ครุภณัฑ์ยำนพำหนะที่ใช้ใน
กำรปฏบิติังำนอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

37 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1
(จอขนำดไม่น้อยกวำ่ 18.5
นิ้ว)

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ
22,000 บำท

44,000
(69,000)

 -  - จ ำนวนของ
คอมพวิเตอที่จัดซ้ือ

1. สำมำรถปฏบิติังำน
ด้ำนเอกสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ
2. สำมำรถค้นควำ้หำข้อมูล
ในงำนปอ้งกันและบรรเทำ
สำธำรณภยัได้อย่ำงมีระบบ
รวดเร็วและสำมำรถน ำมำ
วเิครำะหตั์ดสินใจในกำร
บริหำรงำนของกองปอ้งกันฯ
3. มีครุภณัฑ์เพยีงพอและ
จ ำเปน็ต่อกำรใช้งำน

กองปอ้งกันฯ

38 เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพ์
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet)

จ ำนวน 1 เคร่ือง 7,900  -  - จ ำนวนเคร่ืองพมิพ์
 Multifunction 
แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) ที่ได้จัดซ้ือ

1. สำมำรถปฏบิติังำนด้ำน
เอกสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ
2. มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อ
กำรปฏบิติังำน

กองปอ้งกันฯ

 3-6-25   



 3-6-26   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

39 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 
ขนำด 800 VA

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 
ขนำด 800 VA

จ ำนวน 2 เคร่ืองๆ ละ 
3,200 บำท

6,400
(9,300)

 -  - จ ำนวนเคร่ือง
ส ำรองไฟฟำ้ที่ได้
จัดซ้ือ

1. สำมำรถปฏบิติังำนด้ำน
เอกสำรอย่ำงมีประสิทธภิำพ
2. มีครุภณัฑ์เพยีงพอและ
จ ำเปน็ต่อกำรใช้งำน

กองปอ้งกันฯ

40 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ส ำหรับประมวลผล

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค
ส ำหรับงำนประมวลผล ใหเ้พยีงพอ
ต่อควำมต้องกำรในกำรจัดฝึกอบรม

จ ำนวน 1 เคร่ือง 21,000  -  - จ ำนวนเคร่ือง
คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊คที่ได้จัดซ้ือ

1. มีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ใน
กำรรับข่ำวสำรข้อมูลต่ำงๆ
ที่ทนัสมัย 
2. มีครุภณัฑ์เพยีงพอและ
จ ำเปน็ต่อกำรใช้งำน

กองปอ้งกันฯ

41 รถอุปกรณ์กู้ภยัขับเคล่ือน 
4 ล้อ เคล่ือนที่เร็ว
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อจัดซ้ือรถอุปกรณ์กู้ภยั
ขับเคล่ือน 4 ล้อ เคล่ือนที่เร็วพร้อม
อุปกรณ์เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏบิติังำน

เคร่ืองยนต์ดีเซล
ไม่น้อยกวำ่ 4 สูบ 
4 จังหวะ
จ ำนวน 1 คัน

5,000,000  -  - จ ำนวนรถอุปกรณ์
กู้ภยัที่ได้จัดซ้ือ

1. เพื่มควำมสำมำรถในกำร
ปฏบิติังำนด้ำยภยัพบิติั
ฉุกเฉินของหย่วยงำนและ
เจ้ำหน้ำที่โดยเพิ่ม
ประสิทธภิำพครุภณัฑ์
ยำนพำหนะเคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรกล
2. มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในกำรปฏบิติังำน
ใหค้วำมช่วยเหลือผู้ประสบ
เหตุ สำธำรณภยัที่ทนัสมัย
และมีควำมพร้อมสูงสุด

กองปอ้งกันฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

42 เคร่ืองดับเพลิงชนิดมือถือ 
บรรจุน้ ำยำเหลวระเหย

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดมือถือ
 บรรจุน้ ำยำเหลวระเหย

จ ำนวน 50 ถังๆ ละ 
4,000 บำท

200,000  -  - จ ำนวนเคร่ือง
ดับเพลิงชนิด
น้ ำยำเหลวระเหย
ที่ได้จัดซ้ือ

มีเคร่ืองมือที่เหมำะสม
ในกำรปอ้งกันเหตุเพลิงไหม้
ในอำคำรส ำนักงำน
ที่ทนัสมัยและมีควำมพร้อม
สูงสุด

กองปอ้งกันฯ

43 เคร่ืองดับเพลิง ชนิดหำบหำม
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองดับเพลิง 
ชนิดหำบหำม พร้อมอุปกรณ์เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
450,000 บำท

900,000  -  - จ ำนวนเคร่ือง
ดับเพลิงชนิดหำบ
หำมพร้อมอุปกรณ์
ที่ได้จัดซ้ือ

มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ในกำรปฏบิติังำน
ใหค้วำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัที่ทนัสมัยและ
มีควำมพร้อมสูงสุด

กองปอ้งกันฯ

44 ชุดนิรภยัดับเพลิงภำยใน
อำคำร

เพื่อใช้ในกำรอบรมเพิ่มศักยภำพ
ในกำรช่วยเหลือผู้ประสบภยั
ในพื้นที่เส่ียงของ อบจ. เชียงรำย

จ ำนวน 1 ชุด 100,000  -  - จ ำนวนชุดนิรภยั
ดับเพลิงภำยใน
อำคำรที่จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์ที่ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนที่ทนัสมัย
และมีประสิทธภิำพพอเพยีง

กองปอ้งกันฯ

45 ชุดถังอำกำศช่วยหำยใจ เพื่อใช้ในกำรปฏบิติังำนในหน้ำงำน
ที่มีอำกำศไม่เพยีงพอ

จ ำนวน 1 ชุด 150,000  -  - จ ำนวนชุดถัง
อำกำศช่วยหำยใจ
ที่จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์ที่ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัที่ทนัสมัย
และมีควำมพร้อมอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กองปอ้งกันฯ

 3-6-27   



 3-6-28   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

46 เต้นทส์นำมขนำด 3x6 เมตร เพื่อมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ครบ
พร้อมใหก้ำรสนับสนุนเมื่อเกิดภยั

จ ำนวน 4 หลัง ๆ ละ 
10,000 บำท

40,000  -  - จ ำนวนเต้นท์
สนำมที่จัดซ้ือ

มีเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรปฏบิติังำนช่วย เหลือ
ผู้ประสบภยั

กองปอ้งกันฯ

47 เตียงสนำม เพื่อใหม้ีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ครบ
ครันใช้ในกำรปฏบิติังำนเมื่อเกิดภยั

จ ำนวน 8 เตียง ๆ ละ 
4,500 บำท

36,000  -  - จ ำนวนเตียงสนำม
ที่จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์ที่ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กองปอ้งกันฯ

48 เปลสนำม เพื่อใหม้ีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ครบ
ครันใช้ในกำรปฏบิติังำนเมื่อเกิดภยั

จ ำนวน 4 เปล ๆ ละ 
7,500 บำท

30,000  -  - จ ำนวนเปลสนำมที่
จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์ที่ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กองปอ้งกันฯ

49 ชุดเผือกดำมหลัง แขน ขำ เพื่อใหม้ีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ครบ
ครันใช้ในกำรปฏบิติังำนเมื่อเกิดภยั

จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
7,500 บำท

15,000  -  - จ ำนวนชุดเผือก
ดำมหลัง แขน ขำ
ที่จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์ที่ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กองปอ้งกันฯ

50 แผ่นกระดำนเคล่ือนย้ำยผู้ปว่ย เพื่อใหม้ีอุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ครบ
ครันใช้ในกำรปฏบิติังำนเมื่อเกิดภยั

จ ำนวน 2 ชุด ๆ ละ 
15,000 บำท

30,000  -  - จ ำนวนแผ่น
กระดำนเคล่ือนย้ำย
ผู้ปว่ยที่จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์ที่ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนอย่ำงมี
ประสิทธภิำพ

กองปอ้งกันฯ

51 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้
ขนำด 800 VA

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ส ำหรับ
ใช้ประกอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์

จ ำนวน 10 เคร่ือง ๆ 
ละ 3,200 บำท

32,000
(31,000)

 -  - จ ำนวนเคร่ือง
ส ำรองไฟฟำ้ที่
จัดซ้ือ

1 .สำมำรถปฎบิติังำน
ด้ำนเอกสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ
2. มีครุภณัฑ์เพยีงพอและ
จ ำเปน็ต่อกำรใช้งำน

กองพสัดุ
และทรัพย์สิน



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

52 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์
ชนิด LED ขำวด ำ
(30 หน้ำ/นำท)ี

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ
7,900 บำท

39,500
(36,500)

 -  - จ ำนวนเคร่ืองพมิพ์
เลเซอร์ที่จัดซ้ือ

กองพสัดุและทรัพย์สิน 
สำมำรถปฏบิติังำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ
มำกขึ้น

กองพสัดุ
และทรัพย์สิน

53 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส ำหรับงำนส ำนักงำน

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ ำนวน 1 เคร่ือง 16,000  -  - จ ำนวน
คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊คที่จัดซ้ือ

กองพสัดุและทรัพย์สิน
มีคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊คใช้
ปฏบิติังำนได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองพสัดุ
และทรัพย์สิน

54 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 1 ขนำด
หน้ำจอไม่น้อยกวำ่ 18.5 นิ้ว

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ ำนวน 10 เคร่ือง ๆ 
ละ 22,000 บำท

220,000
(230,000)

 -  - จ ำนวนคอมพวิเตอร์
ที่จัดซ้ือ

กองพสัดุและทรัพย์สิน
สำมำรถปฏบิติังำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองพสัดุ
และทรัพย์สิน

55 ยำนพำหนะรถบรรทกุ (ดีเซล) เพื่อจัดซ้ือยำนพำหนะรถบรรทกุ 
(ดีเซล) ขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบดับเบิ้ลแค็บ

รถบรรทกุดีเซล
จ ำนวน 1 คัน

- 787,000 787,000 จ ำนวนรถบรรทกุ 
(ดีเซล) ที่จัดซ้ือ

กองพสัดุและทรัพย์สิน 
สำมำรถปฏบิติังำนได้
อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองพสัดุ
และทรัพย์สิน

56 ตู้นิรภยั เพื่อจัดซ้ือตู้นิรภยัที่ใช้ในกำรเก็บ
เอกสำรที่ส ำคัญ หลักประกันสัญญำ 
โฉนดที่ดิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จ ำนวน 1 หลัง
แบบ 2 ล้ินชัก 
แฟม้แขวน น้ ำหนักไม่
น้อยกวำ่ 145 กิโลกรัม

27,000  -  - จ ำนวนตู้นิรภยัที่
ได้จัดซ้ือ

กองพสัดุและทรัพย์สิน
อบจ.ชร มีที่เก็บเอกสำร 
ทรัพย์สินได้อย่ำงปลอดภยั
มำกขึ้น

กองพสัดุ
และทรัพย์สิน

 3-6-29   



 3-6-30   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

57 โทรศัพทไ์ร้สำยดิจิตอล เพื่อจัดซ้ือโทรศัพทไ์ร้สำยดิจิตอล 
ส ำหรับใช้ในงำนปฏบิติักำรของ 
คลินิกเซนเตอร์ อบจ.เชียงรำย

จ ำนวน 1 เคร่ือง 3,790 - - จ ำนวนโทรศัพท์
ไร้สำยดิจิตอล
ที่ได้จัดซ้ือ

มีโทรศัพทเ์พยีพอต่อกำร
ปฏบิติังำนของ คลินิก
เซ็นเตอร์ อบจ.เชียงรำย

กองแผนฯ

58 อำคำรเก็บเอกสำร เพื่อสร้ำงอำคำรเก็บเอกสำร จ ำนวน 1 หลัง
กวำ้ง 8 ม. ยำว 16 ม.

 - 1,250,000  - จ ำนวนอำคำรเก็บ
เอกสำรที่ได้ก่อสร้ำง

กองพสัดุและทรัพย์สินมี
อำคำรเก็บเอกสำรอย่ำง
เพยีงพอ

กองพสัดุ
และทรัพย์สิน

59 คอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบที่ 2

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับ
ใช้ในกำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ
29,000 บำท

145,000
(46,000)

- - คอมพวิเตอร์ที่ได้
จัดซ้ือ

1. เจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ปฏบิติังำนได้อย่ำงรวดเร็ว 
2. สำมำรถใช้อุปกรณ์และ
เคร่ืองมือได้อย่ำงเต็ม
ประสิทธภิำพ และมีเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ไวส้ ำหรับกำร
ปฎบิติังำนที่พอเพยีงต่อ
ควำมต้องกำรกำรของ
เจ้ำหน้ำที่ในส ำนักงำน

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่
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60 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ส ำหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟส ำหรับ
เคร่ืองคอมพวิเตอร์

จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ 
3,200 บำท

16,000 - - จ ำนวนเคร่ือง
ส ำรองไฟฟำ้ที่ได้
จัดซ้ือ

1. สำมำรถปฎบิติังำนด้ำน
เอกสำรได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ
2. มีครุภณัฑ์เพยีงพอและ
จ ำเปน็ต่อกำรใช้งำน

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

61 จัดซ้ือตู้เอกสำร 4 ล้ินชัก เพื่อจัดซ้ือตู้เอกสำร 4 ล้ินชัก 
ส ำหรับจัดเก็บข้อมูลทะเบยีนประวติั
ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง 
มีประสิทธภิำพและเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรค้นหำ
ข้อมูลปอ้งกันเอกสำรสูญหำย

จ ำนวน 3 หลัง ๆ ละ 
5,800 บำท

17,400 - - จ ำนวนตู้เอกสำร
ที่ได้จัดซ้ือ

กองกำรเจ้ำหน้ำที่มีกำร
จัดเก็บข้อมูลทะเบยีน
ประวติัข้ำรำชกำรและ
พนักงำนจ้ำงและมีควำม
สะดวก รวดเร็วในกำร
ค้นหำข้อมูลปอ้งกัน
เอกสำรสูญหำยท ำใหก้ำร
ปฏบิติังำนมีประสิทธภิำพ
มำกขึ้น

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

62 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำนักงำน
(ขนำดจอไม่น้อยกวำ่ 
18.5 นิ้ว)

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ใหม้ีเพยีงพอต่อกำรใช้งำน

จ ำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ
16,000 บำท

64,000
(32,000)

 -  - จ ำนวน
คอมพวิเตอร์ที่ได้
จัดซ้ือ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์มี
เพยีงพอต่อกำรใช้งำน

กองกำรศึกษำฯ
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63 ปรับปรุงหลังคำหอ้งน้ ำ,
เก้ำอี้อัฒจรรย์ และ
ส่วนประกอบภำยในอัฒจรรย์
1 สนำมฟตุบอล 1 ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงอัฒจรรย์และเก้ำอี้
อัฒจรรย์ใน สนำมฟตุบอล 1 
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ 8,000,000 - - จ ำนวนอัฒจรรย์
ที่ได้รับกำรปรับปรุง

มีอัฒจรรย์และเก้ำอี้
อัฒจรรย์ในสนำมฟตุบอล 1
ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
(สนำมกีฬำ

กลำง)

64 ก่อสร้ำงหอ้งน้ ำภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อก่อสร้ำงหอ้งน้ ำภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง) ในกำรรองรับ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ 
ขนำดกวำ้ง 8.50 เมตร 
ยำว 16.00 เมตร

จ ำนวน 2 แหง่ 5,000,000 - - จ ำนวนหอ้งน้ ำที่ได้
ก่อสร้ำงใหม่และ
หอ้งน้ ำเดิมที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

มีหอ้งน้ ำ ที่สะอำดและ
เพยีงพอ ในกำรรองรับกำร
จัดกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

65 ปรับปรุงซ่อมแซมลู่วิง่ 
ลำนกรีฑำและสนำมหญ้ำ
สนำมฟตุบอล 1 ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมลู่วิง่ 
ลำนกรีฑำและสนำมฟตุบอล 1 
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)  
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ 15,000,000 - - จ ำนวนลู่วิง่ที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

มีลู่วิง่มำตรฐำน ในกำร
รองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)
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66 ติดต้ังจอสกอร์บอร์ดใหม่
พร้อมโครงสร้ำงบริเวณ
สนำมฟตุบอล 1 และติดต้ัง 
สกอร์บอร์ดเดิมพร้อม
โครงสร้ำงในโรงยิมเนเซียม
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสกอร์บอร์ด 
สนำมฟตุบอล 1 ภำยในศูนย์บรูณำ
กำรกำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง) ในกำรรองรับกำร
แข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ 3,000,000 - - จ ำนวนสกอร์บอร์ด
ที่ได้รับกำรปรับปรุง

มีสกอร์บอร์ดที่ได้มำตรฐำน
ในสนำมฟตุบอล 1 ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำม
กีฬำกลำง)

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

67 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ ำ 
สนำมฟตุบอล 1 และสระ
วำ่ยน้ ำภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ ำ 
สนำมฟตุบอล 1 และสระวำ่ยน้ ำ
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)
ในกำรรองรับกำรแข่งขันกีฬำ
แหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ 1,000,000 - - จ ำนวนระบบน้ ำ
และสระวำ่ยน้ ำ
ได้รับกำรปรับปรุง

ระบบน้ ำ สนำมฟตุบอล 1 
และสระวำ่ยน้ ำภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

68 ปรับปรุงซ่อมแซมสนำม
เทนนิสและระบบไฟฟำ้
แสงสวำ่ง อำคำร
ส่วนประกอบในสนำมเทนนิส
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

รองรับกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ กวำ้ง 37.00 ม. 
ยำว 95.80 ม.
จ ำนวน 5 สนำม

6,300,000 - - จ ำนวนสนำม
เทนนิสและอำคำร
ส่วนประกอบที่
ได้รับกำรปรังปรุง

มีสนำมเทนนิสและอำคำร
ส่วนประกอบ พร้อมติดต้ัง
ระบบไฟฟำ้ส่องสวำ่ง
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง) ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)
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69 จัดท ำอัฒจรรย์เหล็ก สนำม
วอลเล่ย์บอลชำดหำด , 
สนำมแฮนด์บอล  ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง)

รองรับกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ กวำ้ง 1.65 ม. 
ยำว 3.00 ม. 
สูง 1.65 ม. 
พร้อมหลังคำ
จ ำนวน 16 หลัง

500,000 - - จ ำนวนอัฒจรรย์
เหล็ก สนำม
ฟตุบอลชำยหำด
สนำมแฮนด์บอล
ที่ได้รับกำรจัดท ำ

มีอัฒจรรย์เหล็ก สนำม
ฟตุบอลชำยหำด , สนำม
แฮนด์บอล  ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

70 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง
ประชำสัมพนัธโ์รงยิมเนเซียม
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียง
ประชำสัมพนัธ ์โรงยิมเนเซียม 
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)

จ ำนวน 1 แหง่ 500,000 - จ ำนวนระบบเสียง
ประชำสัมพนัธ ์
โรงยิมเนเซียม
ที่ได้รับกำรปรับปรุง

ได้ระบบเสียงประชำสัมพนัธ์
โรงยิมเนเซียม ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

71 ปรับปรุงซ่อมแซมสกอร์บอร์ด
โรงยิมเนเซียม ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสกอร์บอร์ด 
โรงยิมเนเซียมภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร (สนำม
กีฬำกลำง) ในกำรรองรับกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ 500,000 - - จ ำนวนสกอร์บอร์ด 
โรงยิมเนเซียมที่
ได้รับกำรปรับปรุง

มีสกอร์บอร์ดโรงยิมเนเซียม
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง) ที่ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)
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72 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟำ้และไฟฟำ้ส่องสวำ่ง 
สนำมเปตองภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟำ้
และไฟฟำ้ส่องสวำ่ง สนำมเปตอง
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง) 
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ 500,000 - - จ ำนวนระบบ
ไฟฟำ้และไฟฟำ้
ส่องสวำ่ง สนำมเป
ตองที่ได้รับกำร
ปรับปรุง

มีระบบไฟฟำ้และไฟฟำ้
ส่องสวำ่ง สนำมเปตอง
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)  ที่ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

73 ติดต้ังเสำไฮแมทพร้อมโคม
ไฟฟำ้ส่องสวำ่ง ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อติดต้ังเสำไฮแมทพร้อมโคมไฟฟำ้
ส่องสวำ่ง  ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร  (สนำม
กีฬำกลำง) ในกำรรองรับกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 2 แหง่ 1,100,000 - - จ ำนวนเสำไฮแมท
พร้อมโคมไฟฟำ้
ส่องสวำ่งที่ได้รับ
กำรติดต้ัง

มีเสำไฮแมทพร้อมโคม
ไฟฟำ้ส่องสวำ่ง  ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร  (สนำม
กีฬำกลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

74 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง   
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ทำงเข้ำศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร  
(สนำมกีฬำกลำง)

ขนำดผิวจรำจรกวำ้ง 8.00 ม. 
ยำว 400 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกวำ่ 
3,200 ตร.ม. ในกำรรองรับ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ 2,400,000 - - จ ำนวนถนน
ลำดยำงแอสฟลัท์
ติกคอนกรีตที่ได้
ซ่อมสร้ำง

มีซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง  
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
ทำงเข้ำศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง) ที่ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)
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75 ติดต้ังหม้อแปลงไฟฟำ้
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อติดต้ังหม้อแปลงไฟฟำ้ ขนำด
630 KVA 3 เฟส   3 แหง่ และ
ขนำด 400KVA 3 เฟส 1 แหง่  
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 4 แหง่ 4,000,000 - - จ ำนวนหม้อแปลง
ไฟฟำ้ที่ได้ติดต้ัง

มีติดต้ังหม้อแปลงไฟฟำ้ 
ขนำด 630 KVA 3 เฟส   
3 แหง่ และขนำด 400KVA
3 เฟส 1 แหง่  ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร  (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

76 ปรับปรุงระบบน้ ำภำยใน
ศูนย์กำรเรียนรู้ อบจ.
เชียงรำย (Discovery 
Center)

เพื่อพฒันำระบบน้ ำภำยในศูนย์กำร
เรียนรู้ อบจ.เชียงรำย (Discovery 
Center)

จ ำนวน 1 แหง่ 150,000 - - จ ำนวนระบบน้ ำ
ที่ได้รับกำรพฒันำ

มีระบบน้ ำภำยในศูนย์กำร
เรียนรู้ อบจ.เชียงรำย 
(Discovery Center) 
ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

77 ปรับปรุงระบบน้ ำภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อจัดท ำระบบน้ ำภำยในศูนย์
บรูณำกำรเรียนรู้ และนันทนำกำร 
สนำมกีฬำกลำง อบจ.เชียงรำยใน
กำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
แหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ 1,500,000 - - จ ำนวนระบบน้ ำ
ที่ได้รับกำรพฒันำ

มีพฒันำระบบน้ ำภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร สนำมกีฬำ
กลำง อบจ.เชียงรำย ที่ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

78 เคร่ืองปั้มน้ ำส ำหรับ
สระวำ่ยน้ ำ ขนำดไม่น้อยกวำ่
 2 HP

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปั้มน้ ำส ำหรับ
สระวำ่ยน้ ำภำยในสนำมกีฬำกลำง

จ ำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 
30,000 บำท

120,000 - - จ ำนวนเคร่ืองปั้ม 
ที่จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์กำรเกษตรมี
เพยีงพอต่อกำรใช้งำนใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร

กองกำรศึกษำฯ
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79 เคร่ืองสูบน้ ำมอเตอร์ไฟฟำ้ เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ ำมอเตอร์ไฟฟำ้
เพื่อใช้ในสนำมกีฬำกลำง

จ ำนวน 1 เคร่ือง 11,000 - - จ ำนวนเคร่ืองสูบน้ ำ
ที่จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์กำรเกษตรมี
เพยีงพอต่อกำรใช้งำนใน
ศูนย์กำรเรียนรู้องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ

80 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน๊ตบุ๊ก
ส ำหรับงำนส ำนักงำน

เพื่อจัดซ้ือคอมพวิเตอร์ใหม้ีเพยีงพอ
ต่อกำรใช้งำนในศูนย์กำรเรียนรู้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 22 เคร่ือง ๆ 
ละ 16,000 บำท

352,000 - - จ ำนวน 
คอมพวิเตอร์
โน๊ตบุ๊กที่จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์มี
เพยีงพอต่อกำรปฏบิติังำน
ในศูนย์กำรเรียนรู้องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ

81 เคร่ืองโทรสำรแบบใช้
กระดำษธรรมดำ (ส่งเอกสำร
ได้คร้ังละ 20 แผ่น)

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์
ใหม้ีเพยีงพอต่อกำรใช้งำน
ในโรงเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 3 เคร่ือง ๆ ละ
18,000 บำท

54,000 - - จ ำนวนเคร่ืองพมิพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขำวด ำ
ที่จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ใหม้ี
เพยีงพอต่อกำรงำนในศูนย์
กำรเรียนรู้องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย  
ภำยในสนำมกีฬำกลำง
จังหวดัเชียงรำยและหอ
ประวติัเมืองเชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ

82 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบ
ดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 
ควำมเร็ว 10 แผ่น/นำที

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำนคือ
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรใหม้ีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำนในกิจกำรของโรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 1 เคร่ือง 50,000 - - จ ำนวนเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรที่ได้จัดซ้ือ
ได้

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน(เคร่ือง
ถ่ำยเอกสำร) มีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำนในสนำมกีฬำ
กลำงจังหวดัเชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ
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83 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบ
ดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 
ควำมเร็ว 20 แผ่น/นำที

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำนคือ
เคร่ืองถ่ำยเอกสำรใหม้ีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำนในกิจกำรของโรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 1 เคร่ือง 100,000 - - จ ำนวนเคร่ืองถ่ำย
เอกสำรที่ได้
จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน(เคร่ือง
ถ่ำยเอกสำร) มีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำน

กองกำรศึกษำฯ

84 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอำกำศ) 
ขนำด 16,000 BTU

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์ส ำนักงำนคือ
เคร่ืองปรับอำกำศใหม้ีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำนในกิจกำรของโรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 1 เคร่ือง 22,000 - - จ ำนวน
เคร่ืองปรับอำกำศ
ที่ได้จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน(เคร่ือง
ถ่ำยเอกสำร) มีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำนในสนำมกีฬำ
กลำงจังหวดัเชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ

85 ชุดกล้องวงจรปดิ
พร้อมอุปกรณ์

เพื่อจัดซ้ือชุดกล้องวงจรปดิพร้อม
อุปกรณ์ส ำหรับงำนในสนำม
กีฬำกลำง

จ ำนวน 1 ชุด 1,302,000 - - จ ำนวนชุดกล้อง
วงจรปดิที่ได้
จัดซ้ือได้

ชุดกล้องวงจรปดิมีเพยีงพอ
ต่อกำรใช้งำนนในสนำม
กีฬำกลำงจังหวดัเชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ

86 เตียงพร้อมฟกูขนำด 3.5 ฟตุ เพื่อจัดซ้ือเตียงพร้อมฟกูขนำด 
3.5 ฟตุ ส ำหรับใช้ในสนำมกีฬำกลำง

จ ำนวน 1 เตียง 4,500 - - จ ำนวนเตียงพร้อม
ฟกูที่ได้จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์ส ำนักงำน(เตียง
พร้อมฟกู) มีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำนในสนำมกีฬำ
กลำงจังหวดัเชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ

87 กล้องถ่ำยภำพนิ่ง
ระบบดิจิตอล

เพื่อจัดซ้ือกล้องถ่ำยภำพนิ่ง
ระบบดิจิตอล ส ำหรับใช้ในสนำม
กีฬำกลำง

จ ำนวน 2 ตัว ๆ ละ 
10,000 บำท

20,000 - - จ ำนวนกล้องถ่ำย
ภำพนิ่งที่ได้จัดซ้ือ

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ใหม้ี
เพยีงพอต่อกำรงำนใน
หอประวติัเมืองเชียงรำย 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
เชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ
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88 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด
LED ขำวด ำ 
(18 หน้ำ/นำท)ี

เพื่อจัดซ้ือจัดซ้ือเคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขำวด ำส ำหรับ
ใช้ในสนำมกีฬำกลำง

จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ
3,300 บำท

6,600
(3,700)

 -  - จ ำนวนเคร่ืองพมิพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขำวด ำ
ที่จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ใหม้ี
เพยีงพอต่อกำรงำนในศูนย์
กำรรรียนรู้องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย และ
ภำยในสนำมกีฬำกลำง
จังหวดัเชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ

89 ปรับปรุงซ่อมแซมกระถำงคบ
เพลิงสนำมฟตุบอล 1 ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมกระถำง
คบเพลิงสนำมฟตุบอล 1 ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร(สนำมกีฬำกลำง) ในกำร
รองรับกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 500,000 - จ ำนวนกระถำงคบ
เพลิงสนำม
ฟตุบอลที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

มีกระถำงคบเพลิงสนำม
ฟตุบอล 1 ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง)

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

90 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟำ้และไฟฟำ้ส่องสวำ่ง 
สนำมฟตุบอล 1 ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟำ้
และไฟฟำ้ส่องสวำ่ง สนำมฟตุบอล 1
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)
ในกำรรองรับกำรแข่งขันกีฬำ
แหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 2,500,000 - จ ำนวนระบบไฟฟำ้
ส่องสวำ่งสนำม
ฟตุบอลที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

ระบบไฟฟำ้และไฟฟำ้
ส่องสวำ่ง สนำมฟตุบอล 1
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง) ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ
กลำง)/ช่ำง

 3-6-39   



 3-6-40   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

91 จัดท ำอัฒจรรย์ที่นั่งโดยรอบ 
สนำมเทนนิสภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อจัดท ำอัฒจรรย์ที่นั่งโดยรอบ 
สนำมเทนนิสภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร (สนำม
กีฬำกลำง) ในกำรรองรับกำร
แข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 300,000 - จ ำนวนอัฒจรรย์
ที่นั่งที่ได้รับกำร
จัดท ำ

มีอัฒจรรย์ที่นั่งโดยรอบ 
สนำมเทนนิสภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง)ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

92 ก่อสร้ำงหลังคำโดมสนำม
เทนนิสภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อก่อสร้ำงหลังคำโดมสนำมเทนนิส
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 3,400,000 - จ ำนวนหลังคำโดม
สนำมเทนนิสที่
ได้รับกำรก่อสร้ำง

มีหลังคำโดมสนำมเทนนิส
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง) ที่ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

93 ปรับปรุงซ่อมแซม
เปำ้อิเล็กทรอนิก อุปกรณ์
และส่วนประกอบสนำมยิงปนื
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม 
เปำ้อิเล็กทรอนิก อุปกรณ์และ
ส่วนประกอบ สนำมยิงปนื ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 24,000,000 - จ ำนวนมีเปำ้อิเล็ก
ทรอนิก อุปกรณ์
และส่วนประกอบ 
สนำมยิงปนืที่
ได้รับกำรปรับปรุง

มีเปำ้อิเล็กทรอนิก 
อุปกรณ์และส่วนประกอบ 
สนำมยิงปนื ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)
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94 ปรับปรุงซ่อมแซมแผงและ
แนวกันกระสุนมำตรฐำน 
สนำมยิงปนื ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมแผงและแนว
กันกระสุนมำตรฐำน สนำมยิงปนื 
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)

จ ำนวน 1 แหง่ - 500,000 - จ ำนวนแผงและ
แนวกันกระสุน
มำตรฐำน สนำม
ยิงปนืที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

มีแผงและแนวกันกระสุน
มำตรฐำน สนำมยิงปนื 
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง) ที่ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

95 ซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟำ้แสง
สวำ่ง สนำมฟตุบอลชำยหำด 
 ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟำ้แสงสวำ่ง
 สนำมฟตุบอลชำยหำด  ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง) ใน
กำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
แหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 500,000 - จ ำนวนไฟฟำ้
แสงสวำ่งสนำม
ฟตุบอลชำยหำด
ที่ได้รับกำรปรับปรุง

มีระบบไฟฟำ้แสงสวำ่ง 
สนำมฟตุบอลชำยหำด  
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง) ที่ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

96 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ ำ
หญ้ำเทยีม สนำมฟตุบอล 2
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ ำ
หญ้ำเทยีม  สนำมฟตุบอล 2 
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง) 
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 1,000,000 - จ ำนวนระบบน้ ำ
หญ้ำเทยีมสนำม
ฟตุบอลที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

มีระบบน้ ำหญ้ำเทยีม  
สนำมฟตุบอล 2 ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำม
กีฬำกลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

 3-6-41   
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97 ก่อสร้ำงลู่วิง่ พร้อมรำง
ระบำยน้ ำ  สนำมฟตุบอล 2 
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อก่อสร้ำงลู่วิง่ พร้อมรำงระบำยน้ ำ
สนำมฟตุบอล 2 ภำยในศูนย์บรูณำ
กำรกำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง) ในกำรรองรับ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 18,500,000 - จ ำนวนลู่วิง่พร้อม
รำงระบำยน้ ำที่
ได้รับกำรก่อสร้ำง

มีลู่วิง่ พร้อมรำงระบำยน้ ำ 
สนำมฟตุบอล 2 ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำม
กีฬำกลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

98 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟำ้และไฟฟำ้ส่องสวำ่ง 
สนำมฟตุบอล 2 ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟำ้
และไฟฟำ้ส่องสวำ่ง สนำมฟตุบอล 2
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง) 
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 2,000,000 - จ ำนวนระบบไฟฟำ้
และไฟฟำ้ส่องสวำ่ง
สนำมฟตุบอลที่
ได้รับกำรปรับปรุง

ได้ระบบไฟฟำ้และไฟฟำ้
ส่องสวำ่ง สนำมฟตุบอล 2 
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

99 ก่อสร้ำงหลังคำโดม,อัฒจรรย์
 ,ตำข่ำยโดยรอบพร้อมไฟฟำ้
แสงสวำ่ง สนำมตะกร้อ 
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อก่อสร้ำงหลังคำโดม ,อัฒจรรย์
,ตำข่ำยโดยรอบพร้อมไฟฟำ้แสงสวำ่ง
สนำมตะกร้อ ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร (สนำม
กีฬำกลำง) ในกำรรองรับกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 3,500,000 - จ ำนวนหลังคำโดม
 ,อัฒจรรย์ ,ตำข่ำย
โดยรอบ พร้อม
ไฟฟำ้แสงสวำ่ง 
สนำมตะกร้อที่
ได้รับกำรก่อสร้ำง

มีหลังคำโดม ,อัฒจรรย์ ,
ตำข่ำยโดยรอบ พร้อมไฟฟำ้
แสงสวำ่ง สนำมตะกร้อ
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)
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100 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิว
สนำมตะกร้อ ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิวสนำม
ตะกร้อ ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ในกำรรองรับกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 1,500,000 - จ ำนวนสนำม
ตะกร้อที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

มีสนำมตะกร้อภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

101 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและตำ
ข่ำยรอบสนำมฟตุบอล 3 
ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและตำข่ำย
รอบสนำมฟตุบอล 3 ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง) ในกำรรองรับ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 500,000 - จ ำนวนร้ัวและ
ตำข่ำยรอบสนำม
ฟตุบอลที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

มีร้ัวและตำข่ำยรอบสนำม
ฟตุบอล 3 ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

102 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ไฟฟำ้ส่องสวำ่ง สนำม
ฟตุบอล 3 ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟำ้
ส่องสวำ่ง สนำมฟตุบอล 3 ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง) ใน
กำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
แหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 2,000,000 - จ ำนวนระบบ
ไฟฟำ้ส่องสวำ่ง
สนำมฟตุบอลที่
ได้รับกำรปรับปรุง

มีระบบไฟฟำ้ส่องสวำ่ง 
สนำมฟตุบอล 3 ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำม
กีฬำกลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

103 ก่อสร้ำงสนำมฟตุซอลภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร(สนำมกีฬำ
กลำง)

เพื่อก่อสร้ำงสนำมฟตุซอล ภำยใน
ศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง) ใน
กำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
แหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 3,000,000 - จ ำนวนสนำม
ฟตุบอล สนำมฟตุ
ซอลที่ได้รับกำร
ก่อสร้ำง

มีสนำมฟตุซอลภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)
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104 ก่อสร้ำงหลังคำโดมสนำม
ฟตุซอลภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อก่อสร้ำงหลังคำโดมสนำมฟตุซอล
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง) 
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
แหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 3,000,000 - จ ำนวนหลังคำโดม
สนำมฟตุซอลที่
ได้รับกำรก่อสร้ำง

มีหลังคำโดมสนำมฟตุซอล
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง) ที่ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

105 ซ่อมสร้ำงถนนลำดยำง
แอสฟลัทติ์กคอน 
กรีต ระบบจรำจร ปำ้ย 
เส้นจรำจร ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อซ่อมสร้ำงถนนลำดยำงแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต ระบบจรำจร ปำ้ย 
เส้นจรำจร ภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร (สนำม
กีฬำกลำง) ในกำรรองรับกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 10,000,000 - จ ำนวนถนนลำดยำง
แอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต ระบบ
จรำจร ปำ้ย 
เส้นจรำจรที่ได้รับ
กำรซ่อมสร้ำง

มีถนนลำดยำงแอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต ระบบจรำจร ปำ้ย
เส้นจรำจร ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

106 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ระบำยน้ ำทิ้ง ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบำย
น้ ำทิ้ง ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร 
(สนำมกีฬำกลำง)

จ ำนวน 1 แหง่ - 3,000,000 - จ ำนวนระบบ
ระบำยน้ ำทิ้งที่
ได้รับกำรปรับปรุง

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ระบำยน้ ำทิ้ง ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร  (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)
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107 ปรับปรุงซ่อมแซมทำงเทำ้  
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำร
เรียนรู้และนันทนำกำร  
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมทำงเทำ้  
ภำยในศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร  (สนำมกีฬำกลำง) 
ในกำรรองรับกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 500,000 - จ ำนวนทำงเทำ้ที่
ได้รับกำรซ่อมแซม

ทำงเทำ้ภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร(สนำมกีฬำ
กลำง) ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

108 ติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศชนิด
ตู้ต้ังพื้น ขนำด 120,000 
บทียีู พร้อมระบบไฟฟำ้
ภำยในอำคำรคชสำรศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร  
(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อติดต้ังเคร่ืองปรับอำกำศชนิด
ตู้ต้ังพื้น ขนำด 120,000 บทียีู
พร้อมระบบไฟฟำ้ภำยในอำคำร
คชสำรศูนย์บรูณำกำรกำรเรียนรู้
และนันทนำกำร (สนำมกีฬำกลำง)

จ ำนวน 4 เคร่ือง ๆ ละ
375,000 บำท

- 1,500,000 - จ ำนวน
เคร่ืองปรับอำกำศ
ที่ได้ติดต้ัง

มีเคร่ืองปรับอำกำศชนิด
ตู้ต้ังพื้น ขนำด 120,000 
บทียีู พร้อมระบบไฟฟำ้
ภำยในอำคำรคชสำรศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร (สนำมกีฬำ
กลำง) ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

109 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟำ้
ส่องสวำ่งถนนภำยในศูนย์
บรูณำกำรกำรเรียนรู้และ
นันทนำกำร(สนำมกีฬำกลำง)

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟำ้ 
ส่องสวำ่งถนนภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร  (สนำม
กีฬำกลำง) ในกำรรองรับกำรจัด
กำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 1,500,000 - จ ำนวนระบบไฟฟำ้
 ส่องสวำ่งที่ได้รับ
กำรปรับปรุง

มีระบบไฟฟำ้ ส่องสวำ่ง
ถนนภำยในศูนย์บรูณำกำร
กำรเรียนรู้และนันทนำกำร
(สนำมกีฬำกลำง) ที่ได้
มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

 3-6-45   
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ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
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จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

110 ก่อสร้ำงอำคำรที่พกัอำจำรย์ 
ลำนกีฬำเอนกประสงค์ และ
โรงจอดรถ โรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

เพื่อก่อสร้ำงอำคำรที่พกัอำจำรย์ 
ลำนกีฬำเอนกประสงค์ และ
โรงจอดรถ โรงเรียนองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย ในกำรรองรับ
กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำแหง่ชำติ

จ ำนวน 1 แหง่ - 8,000,000 - จ ำนวนอำคำรที่
พกัอำจำรย์ ลำน
กีฬำ เอกประสงค์
โรงจอดรถ
โรงเรียนที่ได้รับ
กำรก่อสร้ำง

มีอำคำรที่พกัอำจำรย์ 
ลำนกีฬำเอนกประสงค์
และโรงจอดรถ โรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
เชียงรำย ที่ได้มำตรฐำน

กองกำรศึกษำฯ
 (สนำมกีฬำ

กลำง)

111 เคร่ืองออกก ำลังกำยฟติเนส เพื่อจัดหำครุภณัฑ์มีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำน

จ ำนวน 1 ชุด -  - 600,000 จ ำนวนอุปกรณ์
ฟติเนสที่จัดซ้ือได้

เคร่ืองออกก ำลังกำย
ฟติเนสมีเพยีงพอต่อ
กำรงำนในโรงเรียน

กองกำรศึกษำฯ

112 เคร่ืองพมิพช์นิดเลเซอร์/ชนิด
LED สี แบบ Network

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ 
Network ใหม้ีเพยีงพอต่อกำรใช้
งำนในโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 1 เคร่ือง -  - 32,000 จ ำนวนเคร่ืองพมิพ์
ชนิดเลเซอร์/ชนิด 
LED ขำวด ำ
ที่จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์เคร่ืองพมิพช์นิด
เลเซอร์/ชนิด LED สี 
แบบ Network ใหม้ี
เพยีงพอต่อกำรงำนใน
โรงเรียน

กองกำรศึกษำฯ

113 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
ระดับ XGT ขนำด 4000 
Anisi Lumens

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ เคร่ืองมัลติมีเดียร์
โปรเจคเตอร์ โทรทศัน์ แอลอีดี
(LED TV) ใหม้ีเพยีงพอต่อกำรใช้งำน
ในกิจกำรของศูนย์กำรเรียนรู้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

 จ ำนวน 1 เคร่ือง -  - 65,000 จ ำนวนเคร่ือง
มัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 
ที่จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่ มีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำนในศูนย์กำร
เรียนรู้องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย

กองกำรศึกษำฯ
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หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

114 เปำ้กีฬำยิงปนืชนิดตรวจจับ
ด้วยแสงอินฟำเรด  
ระยะ 10 เมตร

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์มีเพยีงพอต่อกำร
ใช้งำน

จ ำนวน 30 ชุด ๆ ละ 
278,000 บำท

- 8,340,000  - จ ำนวนเปำ้กีฬำ
ยิงปนืที่ได้จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์กีฬำ มีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำน

กองกำรศึกษำฯ

115 เปำ้กีฬำยิงปนืชนิดตรวจจับ
ด้วยแสงอินฟำเรด 
ระยะ 25 เมตร

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์มีเพยีงพอต่อกำร
ใช้งำน

จ ำนวน 10 ชุด ๆ ละ 
495,000 บำท

- 4,950,000  - จ ำนวน เปำ้กีฬำ
ยิงปนืที่ได้จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์กีฬำ มีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำน

กองกำรศึกษำฯ

116 เปำ้กีฬำยิงปนืชนิดตรวจจับ
ด้วยแสงอินฟำเรด 
ระยะ 50 เมตร

เพื่อจัดหำครุภณัฑ์มีเพยีงพอต่อกำร
ใช้งำน

จ ำนวน 30 ชุด ๆละ 
495,000 บำท

- 14,850,000  - จ ำนวน เปำ้กีฬำ
ยิงปนืที่ได้จัดซ้ือได้

ครุภณัฑ์กีฬำ มีเพยีงพอต่อ
กำรใช้งำน

กองกำรศึกษำฯ

117 กล้องวงจรปดิพร้อมติดต้ัง 
ควำมละเอียดไม่น้อยกวำ่ 
2 ล้ำนพกิเซล พร้อมเคร่ือง
บนัทกึ บริเวณพื้นที่โดยรอบ
สวนไม้งำมริมน้ ำกก
อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย

จัดซ้ือกล้องวงจรปดิพร้อมติดต้ัง
ควำมละเอียดไม่น้อยกวำ่ 2 ล้ำน
พกิเซล พร้อมเคร่ืองบนัทกึ บริเวณ
พื้นที่โดยรอบสวนไม้งำมริมน้ ำกก 
อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย

จ ำนวน 34 จุด
บริเวณสวนไม้งำม
ริมน้ ำกก

1,000,000  -  - จ ำนวนกล้องวงจร
ปดิที่ติดต้ัง

มีกล้องวงจรปดิเพยีงพอต่อ
กำรปฎบิติังำน

กองช่ำง

118 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส ำหรับงำน
ประมวลผลแบบที่ 2 ขนำด
หน้ำจอไม่น้อยกวำ่ 18.5 นิ้ว

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ใช้ใน
กำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ
29,000 บำท

145,000
(60,000)

 -  - จ ำนวนเคร่ือง
คอมพวิเตอร์ที่
จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อกำร
ปฎบิติังำน

กองช่ำง

119 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์
ชนิด LED สี แบบ Network

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์
/ชนิด LED สีใช้ในกำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 5 เคร่ือง ๆ ละ
12,000 บำท

60,000
(32,000)

 -  - จ ำนวนเคร่ืองพมิพ์
เลเซอร์/ชนิด LED
 สีที่จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อกำร
ปฎบิติังำน

กองช่ำง
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120 เคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ 
ขนำด 1 KVA (630 วตัต์)

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองส ำรองไฟฟำ้ใช้ใน
กำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 7 เคร่ือง ๆ ละ 
5,800 บำท

40,600
(12,200)

 -  - จ ำนวนเคร่ือง
ส ำรองไฟฟำ้ที่จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อกำร
ปฎบิติังำน

กองช่ำง

121 เคร่ืองมือทดสอบวสัดุงำนทำง เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองมือทดสอบวสัดุงำน
ทำงใช้ในกำรปฏบิติังำน

จ ำนวน 1 ชุด 350,000  -  - จ ำนวนเคร่ืองมือ
ทดสอบวสัดุงำน
ทำงที่จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอต่อกำร
ปฎบิติังำน

กองช่ำง

122 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอำกำศ) 
ขนำด 12,000 บทียีู

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบ
ฟอกอำกำศ) ขนำด 12,000 บทียีู

จ ำนวน 1 เคร่ือง 18,000  -  - จ ำนวนเคร่ืองปรับ
อำกำศที่จัดซ้ือ

มีเคร่ืองปรับอำกำศ
ใช้ในกำรปฏบิติังำนของ 
อบจ.เชียงรำย

กองช่ำง

123 เคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอำกำศ) 
ขนำด 24,000 บทียีู

เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองปรับอำกำศ 
แบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง 
(มีระบบฟอกอำกำศ) 
ขนำด 24,000 บทียีู

จ ำนวน 2 เคร่ือง ๆ ละ
28,000 บำท

56,000  -  - จ ำนวนเคร่ืองปรับ
อำกำศที่จัดซ้ือ

มีเคร่ืองปรับอำกำศใช้ใน
กำรปฏบิติังำนของ อบจ.
เชียงรำย

กองช่ำง

124 รถจักรยำนยนต์ 
ขนำด 110 ซีซี 
แบบเกียร์อัตโนมัติ

เพื่อจัดซ้ือรถจักรยำนยนต์ ขนำด 
110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ

จ ำนวน 1 คัน 44,000  -  - จ ำนวน
รถจักรยำนยนต์
ที่จัดซ้ือ

มีรถจักรยำนยนต์ใช้ในกำร
ปฏบิติังำนของ อบจ.
เชียงรำย

กองช่ำง

125 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนำด
1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ำกวำ่ 2,400 ซีซี ชนิด
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบธรรมดำ

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) ขนำด 
1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกวำ่
2,400 ซีซี ชนิดขับเคล่ือน 2 ล้อ 
แบบธรรมดำ

จ ำนวน 1 คัน 523,000  -  - จ ำนวนบรรทกุ
ที่จัดซ้ือ

มีรถบรรทกุใช้ในกำร
ปฏบิติังำนของ อบจ.
เชียงรำย

กองช่ำง
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126 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนำด 
1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ำกวำ่ 2,400 ซีซี 
ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมี
ช่องวำ่งด้ำนหลังคนขับ (Cab)

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) 
ขนำด 1 ตัน ปริมำตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ ำกวำ่ 2,400 ซีซี ชนิดขับเคล่ือน
4 ล้อ แบบมีช่องวำ่งด้ำนหลังคนขับ 
(Cab)

จ ำนวน 1 คัน - 821,000  - จ ำนวนบรรทกุที่
จัดซ้ือ

มีรถบรรทกุใช้ในกำร
ปฏบิติังำนของ อบจ.
เชียงรำย

กองช่ำง

127 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนำด 
6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตรกระบอก
สูบไม่น้อยกวำ่ 6,000 ซีซี 
แบบบรรทกุน้ ำ

เพื่อจัดซ้ือรถบรรทกุ (ดีเซล) 
ขนำด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมำตร
กระบอกสูบไม่น้อยกวำ่ 6,000 ซีซี
แบบบรรทกุน้ ำ

จ ำนวน 1 คัน 2,119,000  -  - จ ำนวนบรรทกุ
ที่จัดซ้ือ

มีรถบรรทกุใช้ในกำร
ปฏบิติังำนของ อบจ.
เชียงรำย

กองช่ำง

128 รถเกล่ียดิน Motor Grader เพื่อจัดซ้ือรถเกล่ียดิน 
Motor Grader 180 แรงม้ำ 
4 จังหวะ

จ ำนวน 1 คัน 8,500,000  -  - จ ำนวนรถเกล่ียดิน
ที่จัดซ้ือ

มีรถเกล่ียดินใช้ในกำร
ปฏบิติังำนของ อบจ.
เชียงรำย

กองช่ำง

129 ก่อสร้ำงโรงจอดรถ อบจ.
เชียงรำย บริเวณส ำนักงำน 
อบจ.เชียงรำย ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย

เพื่อก่อสร้ำงโรงจอดรถ 
อบจ.เชียงรำย บริเวณส ำนักงำน 
อบจ.เชียงรำย ต.ริมกก อ.เมือง
เชียงรำย จ.เชียงรำย

จ ำนวน 1 หลัง
ขนำดกวำ้ง 11.00 ม.
ยำว 121 ม. 
สูง 3.20 ม.

1,550,000 - - จ ำนวนโรงจอดรถ
ที่ได้รับกำรก่อสร้ำง

ประชำชนมีโรงจอดรถ
เพื่อมำติดต่อรำชกำรได้
สะดวก

กองช่ำง

130 เก้ำอี้แบบมีพนักพงิ เพื่อจัดเก้ำอี้ส ำหรับใช้ในงำนศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรของ อบจ.ชร.

เก้ำอี้จ ำนวน 4 ตัว 
ตัวละ 1,420 บำท

5,680  -  - จ ำนวนเก้ำอี้ที่ได้
จัดซ้ือ

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรเก้ำอี้
เพยีงพอส ำหรับใหบ้ริกำร
กับประชำชนที่เข้ำมำใช้
บริกำร

ส ำนักปลัด 
อบจ.
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนำ สนับสนุน กำรใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฏิบัติรำชกำร

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

131 ก่อสร้ำงตกแต่งภำยในอำคำร
จ ำหน่ำยสินค้ำผลิตภณัฑ์
ทอ้งถิ่นเชียงรำย 
(ลำนธรรมเฟส 3)

เพื่อก่อสร้ำงตกแต่งภำยในอำคำร
จ ำหน่ำยสินค้ำผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่น
เชียงรำย (ลำนธรรมเฟส 3) พร้อม
ปรับปรุงภมูิทศัน์

จ ำนวน 1 หลัง 2,500,000 - - จ ำนวนอำคำรที่
ได้รับกำรก่อสร้ำง

มีอำคำรส ำหรับจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ทอ้งถิ่นและจัด
แสดงนิทรรศกำรต่ำงๆของ
จังหวดัเชียงรำย

กองช่ำง

132 ก่อสร้ำงปำ้ยประชำสัมพนัธ์
บริเวณลำนธรรม 
(ศำลำลกลำงหลังแรก)

เพื่อก่อสร้ำงปำ้ยประชำสัมพนัธ์
บริเวณลำนธรรม (ศำลำกลำง
หลังแรก)

จ ำนวน 1 แหง่ 3,500,000 - - จ ำนวนปำ้ยที่
ก่อสร้ำง

มีปำ้ยประชำสัมพนัธ์
ส ำหรับใช้งำนใน
อบจ.เชียงรำย

กองช่ำง

133 ปรับปรุงหอ้งประชุมยอแสง
ธรรมและหอ้งประชุมธรรม
รับอรุณ

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำปรับปรุงหอ้งประชุม
ยอแสงธรรม และหอ้งประชุมธรรม
รับอรุณ

จ ำนวน 2 หอ้ง 1,164,000 - - จ ำนวนหอ้ง
ประชุมที่ได้รับกำร
ปรับปรุง

มีหอ้งประชุมยอแสงธรรม
และหอ้งประชุมธรรมรับ
อรุณที่ใช้ประโยชน์ได้มำก
ยิ่งขึ้น

กองช่ำง

83,507,345 123,454,000 1,554,000รวมยุทธศาสตที่ 6 แนวทางที่ 4



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำ 
อบจ.เชียงรำย

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน 
สมำชิกสภำ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12คร้ัง/ปี 8,664,480
(8,664,480)

 -  - จ ำนวนสมำชิกที่
ได้รับค่ำตอบแทน

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง

2 เงินเดือนพนักงำน เพื่อจ่ำยเปน็เงินเดือนประจ ำป ี
และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจ ำปี
ของข้ำรำชกำรในสังกัด อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 89,952,073
(83,631,950)

 -  - จ ำนวนพนักงำนที่
ได้รับเงินเดือน

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

3 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของพนักงำน เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนรำยเดือน
เงินวทิยฐำนะ เงินเพิ่มค่ำครองชีพ
ชั่วครำว เงินเพิ่มตำมคุณวฒิุ
ค่ำตอบแทนพเิศษกรณีเงินเดือน

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,497,770
(1,806,190)

 -  - จ ำนวนพนักงำนที่
ได้รับเงินเพิ่มต่ำงๆ

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

4 เงินวทิยฐำนะ เพื่อจ่ำยเปน็เงินวทิยฐำนะระดับ
ช ำนำญกำร ระดับช ำนำญกำร
พเิศษหรือ ระดับเชี่ยวชำญของ
ข้ำรำชกำร อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 462,000
(571,200)

 -  - จ ำนวนพนักงำนที่
ได้รับเงินวทิยฐำนะ

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองกำรศึกษำฯ
(รร.อบจ.ชร.)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

 3-6-51   



 3-6-52   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

5 เงินประจ ำต ำแหน่ง เพื่อจ่ำยเปน็เงินประจ ำต ำแหน่ง
ผู้บริหำรระดับ9 และระดับ 8 
และประเภทวชิำชีพเฉพำะของ
ข้ำรำขกำรในสังกัด อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,940,400
(1,094,400)

 -  - จ ำนวนพนักงำนที่
ได้รับเงินประจ ำ
ต ำแหน่ง

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

6 ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงลูกจ้ำงประจ ำ
ของในสังกัดของ อบจ.ชร.

จ ำนวน  12  คร้ัง/ปี 2,482,080
(1,789,920)

 -  - จ ำนวนพนักงำนที่
ได้รับค่ำจ้ำง

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ส ำนักปลัดฯ
กองช่ำง

7 ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงพนักงำนจ้ำง
ในสังกัด อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 40,977,938
(37,074,390)

 -  - จ ำนวนพนักงำน
ที่ได้รับค่ำจ้ำง

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

8 เงินเพิ่มต่ำง ๆ ของ
พนักงำนจ้ำง

เพื่อจ่ำยเปน็เงินเพิ่มกำรครองชีพ
ชั่วครำวประจ ำปพีนักงำนจ้ำง ใน
สังกัด อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 8,083,010
(2,997,870)

 -  - จ ำนวนพนักงำน
ที่ได้รับเงินเพิ่ม
ต่ำง ๆ

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

9 ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำร
อันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรตรวจผลงำน 
เงินสมนำคุณคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวนิัย ค่ำตอบแทน
เกี่ยวกับกำรสอบเข้ำรับรำชกำร
และพนักงำนของ อบจ. หรือ
กำรประเมินบคุลำกร

จ ำนวน 20 คร้ัง/ปี 100,000
(50,000)

 -  - จ ำนวนพนักงำนที่
ได้รับค่ำตอบแทน
ผู้ปฏบิติัรำชกำร
อันเปน็ประโยชน์
แก่ อปท.

ท ำใหก้ำรปฏบิติังำนของ
คณะกรรมกำร ฯ เปน็ไป
อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

10 ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำร
อันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง 
ตำมระเบยีบพสัดุ และเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่นเปน็กรณีพเิศษ

จ ำนวน 20 คร้ัง/ปี 250,000
(250,000)

 -  - จ ำนวนพนักงำนที่
ได้รับค่ำตอบแทน
ผู้ปฏบิติัรำชกำรอัน
เปน็ประโยชน์
แก่ อปท.

ท ำใหก้ำรปฏบิติังำนของ
คณะกรรมกำร ฯ เปน็ไป
อย่ำงมีประสิทธภิำพ ท ำให้
ข้ำรำชกำร พนักงำนมีขวญั
ก ำลังใจในกำรปฏบิติังำน

กองพสัดุ

11 ค่ำตอบแทนผู้ปฏบิติัรำชกำร
อันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.

เพื่อเปน็ค่ำตอบแทนอื่นเปน็
กรณีพเิศษ

จ ำนวน 20 คร้ัง/ปี 15,000,000
(15,000,000)

 -  - จ ำนวนพนักงำนที่
ได้รับค่ำตอบแทน
ผู้ปฏบิติัรำชกำรอัน
เปน็ประโยชน์
แก่ อปท.

ท ำใหก้ำรปฏบิติังำนของ
คณะกรรมกำร ฯ เปน็ไป
อย่ำงมีประสิทธภิำพ ท ำให้
ข้ำรำชกำร พนักงำน มีขวญั
ก ำลังใจในกำรปฏบิติังำน

กองคลัง

12 ค่ำเบี้ยประชุม เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเบี้ยประชุมของ
สมำชิกสภำ อบจ.ชร.

จ ำนวน 3 คร้ัง/ปี 500,000
(100,000)

50,000 50,000 จ ำนวนค่ำ เบี้ย
ประชุมที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองกิจกำรสภำ
 อบจ.

13 ค่ำตอบแทนกำรปฏบิติังำน
นอกเวลำรำชกำร

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำตอบแทนกำร
ปฏบิติังำนนองกเวลำรำชกำรของ
ข้ำรำชกำรและพนักงำนฯ

จ ำนวน 15 คร้ัง/ปี 1,620,000
(1,430,000)

 -  - จ ำนวนค่ำตอบแทน
กำรปฏบิติังำนฯ
ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

14 ค่ำเช่ำบำ้น เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำเช่ำบำ้นพกั 
ของข้ำรำชกำร อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 3,209,800
(2,782,810)

 -  - จ ำนวนค่ำเช่ำบำ้น
ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหข้้ำรำชกำรได้รับ
สวสัดิกำร ตำมที่กฏหมำย
ก ำหนด

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

15 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร เพื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบตุร ของข้ำรำชกำร
อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,001,700
(959,650)

 -  - จ ำนวนเงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบตุรที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหข้้ำรำชกำรได้รับ
สวสัดิกำร ตำมที่กฏหมำย
ก ำหนด

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.
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 3-6-54   

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

16 รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ส ำหรับจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
อำคำร จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ช่ำวสำรและ
กิจกรรมของ อบจ.ชร. ค่ำธรรมเนียม
ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำ
เล่มค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี ฯลฯ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 7,962,000
(10,050,000)

 -  - จ ำนวนรำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำรที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ส ำนักปลัดฯ
กองกิจกำรสภำ

 อบจ.
กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

17 รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
แรงงำนบคุคลในกำรปฏบิติังำน
ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ หรือ
เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอค่ำก ำจัดส่ิง
ปฏกิูล ค่ำโฆษณำและ เผยแพร่
ข่ำวสำรและกิจกรรมของ อบจ.
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรอื่นๆ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 300,000
(300,000)

 -  - จ ำนวนรำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำรที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองแผนฯ

18 รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บ
หนังสือ หรือเข้ำปกหนังสือ ค่ำ
ซักฟอกค่ำก ำจัดส่ิงปฏกิูล ค่ำ
โฆษณำและ เผยแพร่ข่ำวสำรและ
กิจกรรมของ อบจ.ค่ำธรรมเนียม
ต่ำงๆ และค่ำจ้ำงเหมำบริกำรอื่นๆ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 450,000
(300,000)

 -  - จ ำนวนรำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำรที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง
กองพสัดุ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

19 รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ส ำหรับจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
อำคำร จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภยั
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ช่ำวสำรและ
กิจกรรมของ อบจ.ชร.ค่ำธรรมเนียม
 ค่ำถ่ำยเอกสำรค่ำเย็บหนังสือหรือ
เข้ำเล่ม ค่ำจ้ำเหมำตกแต่งสวนหย่อม
ค่ำซักฟอก ฯลฯ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 10,500,000
(12,000,000)

 -  - จ ำนวนรำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำรที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองช่ำง

20 รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ส ำหรับจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
อำคำร จ้ำงเหมำรักษำควำม
ปลอดภยั ค่ำโฆษณำและเผยแพร่
ช่ำวสำรและกิจกรรมของ อบจ.ชร.
ค่ำธรรมเนียม ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำเล่ม

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 200,000
(300,000)

 -  - จ ำนวนรำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำรที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

21 รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
ส ำหรับจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด
อำคำร จ้ำงเหมำรักษำควำม
ปลอดภยั ค่ำโฆษณำและเผยแพร่
ช่ำวสำรและกิจกรรมของ อบจ.ชร.
ค่ำธรรมเนียม ค่ำถ่ำยเอกสำร
ค่ำเย็บหนังสือหรือเข้ำเล่ม

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 3,125,000
(3,125,000)

 -  - จ ำนวนรำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำรที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองกำรศึกษำฯ

22 รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
แรงงำนบคุคลในกำรปฏบิติังำนค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ หรือ
เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอค่ำก ำจัดส่ิง
ปฏกิูล ค่ำโฆษณำและ เผยแพร่
ข่ำวสำรและกิจกรรมของ อบจ.
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรอื่นๆ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 9,700,000  -  - จ ำนวนรำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำรที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

โรงเรียน
อบจ.ชร



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

23 รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
แรงงำนบคุคลในกำรปฏบิติังำนค่ำ
ถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ หรือ
เข้ำปกหนังสือ ค่ำซักฟอค่ำก ำจัดส่ิง
ปฏกิูล ค่ำโฆษณำและ เผยแพร่
ข่ำวสำรและกิจกรรมของ อบจ.
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ และค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรอื่นๆ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ ำนวนรำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำรที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองปอ้งกันฯ

24 รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรรับรอง
และพธิกีำร

 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำรับรองในกำร
ต้อนรับบคุคบที่มำนิเทศงำนตรวจ
งำนเยี่ยมชม หรือทศันศึกษำดูงำน
 - เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำรับรองในกำร
ประชุมสภำทอ้งถิ่น คณะกรรมกำร
คณะอนุกรรมำกรฯ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 600,000
(700,000)

 -  - จ ำนวนรำยจ่ำยเพื่อ
ใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร
ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ส ำนักปลัดฯ
กองกิจกำรสภำ

 อบจ.

25 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำร

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
ไปรำชกำรในรำชอำณำจักรของ
คณะผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ทอ้งถิ่น 
ของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 3,580,000
(3,230,000)

 -  - จ ำนวนค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไป
รำชกำรที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

26 ค่ำของขวญั ของรำงวลั เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำของขวญัของรำงวลั
ถ้วยรำงวลัหรือเงินรำงวลั
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับกิจกำรของ 
อบจ.ชร. รวมถึงกำรจัดซ้ือของที่
ระลึกเพื่อมอบและแลกเปล่ียนให้
แขกผู้มำเยือน อบจ.ชร. ฯลฯ

จ ำนวน 10 คร้ัง/ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ ำนวนค่ำของ
รำงวลัที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ส ำนักปลัดฯ

27 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบ ำรุงรักษำซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ และเคร่ืองมือต่ำงๆ ของ
อบจ.ชร.ที่ช ำรุดเสียหำยจ ำเปน็ต้อง
บ ำรุงรักษำและซ่อมแซมใหอ้ยู่ใน
สภำพที่ดีสำมำรถใช้กำรได้ตำมปกติ

จ ำนวน 20 คร้ัง/ปี 4,573,710
(1,550,000)

 -  - จ ำนวนค่ำบ ำรุง
รักษำหรือซ่อมแซม
และปรับปรุง
ครุภณัฑ์ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหม้ีศักยภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

28 จัดหำวสัดุส ำนักงำน เพื่อจัดซ้ือวสัดุส ำนักงำน 
ส ำหรับใช้งำนในกิจกำรของ 
อบจ.ชร.

จ ำนวน  12 คร้ัง/ปี 2,280,000
(1,867,900)

 -  - จ ำนวนวสัดุ
ส ำนักงำนที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

29 จัดหำวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ เพื่อจัดซ้ือวสัดุไฟฟำ้และวทิยุส ำหรับ
ใช้งำนในกิจกำรของอบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,400,000
(560,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุไฟฟำ้
และวทิยุที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองช่ำง
กองกำรศึกษำฯ
กองกิจกำรสภำ

 อบจ.

30 จัดหำวสัดุงำนบำ้นงำนครัว เพื่อจัดซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว
ส ำหรับใช้งำนในกิจกำรของอบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 550,000
(500,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุงำน
บำ้นงำนครัวที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

31 จัดหำวสัดุเคร่ืองแต่งกำย เพื่อจัดซ้ือวสัดุเคร่ืองแต่งกำย 
ส ำหรับใช้งำนในกิจกำรของ 
อบจ.ชร.

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุ
เคร่ืองแต่งกำยที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองปอ้งกันฯ

32 จัดหำวสัดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง

เพื่อจัดซ้ือวสัดุยำนพำหนะ
และขนส่งส ำหรับใช้งำนในกิจกำร
ของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,070,000
(770,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุ
ยำนพำหนะ
และขนส่งที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัดฯ
กองช่ำง

กองกำรศึกษำฯ
กองปอ้งกันฯ

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่

33 จัดหำวสัดุเชื้อเพลิงและ 
หล่อล่ืน

เพื่อจัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน
รวมทั้งงำนก่อสร้ำง ส ำหรับใช้
งำนในกิจกำรของอบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 12,060,000
(12,150,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุเชื้อเพลิง
และหล่อล่ืนที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด 
อบจ.ชร.

34 จัดหำวสัดุโฆษณำและเผยแพร่ เพื่อจัดซ้ือวสัดุโฆษณำและเผยแพร่
ส ำหรับใช้งำนในกิจกำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 33,000
(43,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุโฆษณำ
และเผยแพร่ที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำฯ

35 จัดหำวสัดุคอมพวิเตอร์ เพื่อจัดซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ส ำหรับ
ใช้งำนในกิจกำรของอบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,600,000
(1,160,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุ
คอมพวิเตอร์ที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด อบจ.

ชร.
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

36 จัดหำวสัดุก่อสร้ำง เพื่อเปน็ค่ำวสัดุก่อสร้ำงส ำหรับใช้
งำนในกิจกำรของอบจ.ชร. เช่น 
ปนูซีเมนต์ ทรำยอิฐ 
หรือซีเมนต์บล๊อก ฯลฯ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 34,500,000
(32,970,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุ
ก่อสร้ำงที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองช่ำง
กองกำรศึกษำฯ

37 จัดหำวสัดุกำรเกษตร เพื่อจัดซ้ือวสัดุกำรเกษตรส ำหรับใช้
งำนในกิจกำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,200,000
(1,500,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุ
กำรเกษตรที่เบกิจ่ำย

สภำพแวดล้อมมีควำม
สวยงำม น่ำอยู่

กองช่ำง
กองกำรศึกษำฯ

38 จัดหำวสัดุวทิยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์

เพื่อจัดซ้ือวสัดุวทิยำศำสตร์
หรือกำรแพทย์ ส ำหรับใช้
งำนในกิจกำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 6 คร้ัง/ปี 400,000
(250,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุ
วทิยศำสตร์ฯที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองส่งเสริมฯ
กองปอ้งกันฯ

กองกำรศึกษำฯ

39 จัดหำวสัดุกีฬำ เพื่อจัดซ้ือวสัดุกีฬำส ำหรับใช้งำน
ในกิจกำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน  6 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุกีฬำที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองกำรศึกษำฯ

40 จัดหำวสัดุอื่น เพื่อจัดซ้ือวสัดุอื่นส ำหรับใช้งำน
ในกิจกำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน  6 คร้ัง/ปี 1,550,000
(50,000)

 -  - จ ำนวนวสัดุอื่นที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองช่ำง
กองปอ้งกันฯ

41 ค่ำไฟฟำ้ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำไฟฟำ้ ส ำหรับใช้
งำนในกิจกำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 5,400,000
(7,700,000)

 -  - จ ำนวนค่ำไฟฟำ้
ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำฯ

42 ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำประปำ ส ำหรับใช้
งำนในกิจกำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 550,000
(1,550,000)

 -  - จ ำนวนค่ำน้ ำประปำ
ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัดฯ
กองกำรศึกษำฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

43 ค่ำบริกำรโทรศัพท์ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำโทรศัพท ์ส ำหรับใช้
งำนในกิจกำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 347,000
(373,000)

 -  - จ ำนวนค่ำโทรศัพท์
ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด อบจ.

ชร.

44 ค่ำไปรษณีย์ เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำไปรษณีย์ ส ำหรับใช้
งำนกิจกำร อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 500,000
(500,000)

 -  - จ ำนวน
ค่ำโทรคมนนำคม
ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ส ำนักปลัดฯ

45 ค่ำบริกำรส่ือสำรและ
โทรคมนำคม

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำบริกำรโทรคมนำคม
ส ำหรับใช้ในงำนกิจกำรของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 565,600
(420,000)

 -  - จ ำนวน
ค่ำโทรคมนำคม
ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

ทกุหน่วยงำน
ในสังกัด อบจ.

ชร.

46 ค่ำชดเชยงำนก่อสร้ำงตำม
สัญญำปรับรำคำได้ (ค่ำK)

เพื่อจ่ำยเปน็เงินชดเชยค่ำ
งำนก่อสร้ำงตำมสัญญำ
แบบปรับรำคำได้ (ค่ำK)

จ ำนวน 5 คร้ัง/ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ ำนวนค่ำชดเชยฯ
ที่เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถกำร
ปฏบิติังำนรำชกำรได้มี
ประสิทธภิำพมำกขึ้น

กองพสัดุ

47 ค่ำช ำระเงินต้นหนี้เงินกู้ กสอ. เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำช ำระหนี้เงินต้นหนี้
เงินกู้ กสอ.ตำมสัญญำเงินกู้เลขที่ 
371/2555 ลงวนัที่ 23 สิงหำคม 
2555

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี 6,379,800
(6,379,800)

 -  - ค่ำช ำระหนี้เงินต้นที่
เบกิจ่ำย

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง

48 ค่ำช ำระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ กสอ. เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำช ำระดอกเบี้ยหนี้
เงินกู้ กสอ. ตำมสัญญำเงินกู้
เลขที่ 371/2555

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี 1,500,000
(1,718,570)

 -  - ค่ำช ำระหนี้เงินกู้ 
ธ.กรุงไทย

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

49 ค่ำช ำระเงินต้นเงินกู้ 
ธ.กรุงไทย สำขำเชียงรำย

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำช ำระเงินต้นเงินกู้ 
ธ.กรุงไทย สำขำเชียงรำยตำมสัญญำ
กู้เงินประจ ำ ลงวนัที่ 30 กันยำยน 
2553 โครงกำรกู้เงินเพื่อก่อสร้ำง
อำคำรส ำนักงำนผ่อนช ำระ 20 ปี

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 3,000,000
(3,000,000)

 -  - ค่ำช ำระหนี้เงินต้น
ธ.กรุงไทยที่เบกิจ่ำย

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง

50 ค่ำช ำระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ 
ธ.กรุงไทย สำขำเชียงรำย

เพื่อจ่ำยช ำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ธ.กรุงไทย สำขำเชียงรำย 
ตำมสัญญำกู้เงินประจ ำ 
ลงวนัที่ 30 กันยำยน 2553 
โครงกำรกู้เงินเพื่อก่อสร้ำงอำคำร
ส ำนักงำนผ่อนช ำระ 20 ปี

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,800,000
(2,000,000)

 -  - ค่ำช ำระดอกเบี้ย
เงินกู้ ธ.กรุงไทยที่
เบกิจ่ำย

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง

51 ค่ำช ำระเงินต้นหนี้เงินกู้ 
ธ.ออมสิน สำขำกลำงเวยีง

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำช ำระหนี้ดอกเบี้ย
และเงินต้น ธ.ออมสินใน
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 5,000,000
(5,000,000)

 -  - ค่ำช ำระหนี้เงินต้น
เงินกู้ ธ.ออมสิน
ที่เบกิจ่ำย

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง

52 ค่ำช ำระดอกเบี้ยหนี้เงินกู้ 
ธ.ออมสิน สำขำกลำงเวยีง

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำช ำระหนี้ดอกเบี้ย
และเงินต้น ธ.ออมสินใน
กำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 926,000
(2,000,000)

 -  - ค่ำช ำระหนี้เงินต้น
เงินกู้ ธ.ออมสิน
ที่เบกิจ่ำย

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง

53 เงินสมทบกองทนุประกัน
สังคม

เพื่อจ่ำยเปน็เงินสมทบกองทนุ
ประกันสังคมส ำหรับพนักงำนจ้ำง 
ของ อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,500,000
(1,500,000)

 -  - จ ำนวนพนักงำนที่
เบกิจ่ำยเงินสมทบ
กองทนุประกันสังคม

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองกำร
เจ้ำหน้ำที่



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

54 เงินส ำรองจ่ำย เพื่อใช้จ่ำยกรณีฉุกเฉินที่มีสำธำรณ
ภยัเกิดขึ้นหรือบรรเทำปญัหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนเปน็ส่วนรวม
เทำ่นั้น

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 46,280,000
(53,390,000)

 -  - จ ำนวนโครงกำรที่
ได้รับกำรช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

รำษฏรทกุอ ำเภอได้รับ
กำรช่วยเหลือกรณีได้รับ
ควำมเดือดร้อน

กองช่ำง
กองปอ้งกันฯ

55 เงินสมทบกองทนุบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วน
ทอ้งถิ่น

เพื่อจ่ำยเปน็เงินสมทบกองทนุ
บ ำเหน็จบ ำนำญ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง
ส่วนทอ้งถิ่น (กบท.) ตำมกฏ
กระทรวง พ.ศ.2515 ฯลฯ

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี 6,460,000
(6,300,000)

 -  - จ ำนวนบ ำนำญที่
ได้รับเงินสมทบ
กองทนุบ ำเหน็จ
บ ำนำญ

ท ำใหข้้ำรำชกำร/ลูกจ้ำงมี
สวสัดีกำรในกำรด ำรงชีพ
ที่ดีขึ้น

กองคลัง

56 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพ
ผู้รับบ ำนำญ

เพื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือค่ำครอง
ชีพผู้รับบ ำนำญของรำยกำรส่วน
ทอ้งถิ่น ฯลฯ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 500,000
(500,000)

 -  - จ ำนวนบ ำนำญที่
ได้รับเงินช่วยเหลือ
ค่ำครองชีพ

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง

57 เงินช่วยพเิศษผู้รับบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรถ่ำยโอน

เพื่อจ่ำยเปน็เงินค่ำครองชีพผู้รับ
บ ำนำญข้ำรำชกำรถ่ำยโอนของ
รำชกำรส่วนทอ้งถิ่นฯ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 50,000
(50,000)

 -  - จ ำนวนบ ำนำญที่
ได้รับเงินช่วยเหลือ
พเิศษฯ

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง

58 เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ เพื่อจ่ำยเปน็เงินบ ำเหน็จปกติหรือ 
บ ำเหน็จตกทอดใหก้ับลูกจ้ำงประจ ำ
ในสังกัด อบจ.ชร.

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 1,500,000
(1,500,000)

 -  - จ ำนวนลูกจ้ำง 
ประจ ำที่ได้รับเงิน
บ ำเหน็จ

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง

59 ค่ำบ ำรุงสมำคม อบจ. เพื่อจ่ำยเปน็เงินบ ำรุงสมำคม
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
แหง่ประเทศไทยในกำรส่งเสริม
กิจกรรมพฒันำงำนของ อบจ.

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี 646,000
(743,600)

 -  - อบจ.เชียงรำยได้
เข้ำร่วมสมำคมอบจ.

เพื่อพฒันำศักภำพใน
กำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองคลัง
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ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
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(ผลผลิตของโครงการ)
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ตัวชี้วัด
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ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

60 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร
ผู้รับบ ำนำญ

เพื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บตุรผู้รับบ ำนำญ

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ ำนวนข้ำรำชกำร
บ ำนำญที่เบกิจ่ำย

ข้ำรำชกำรบ ำนำญมี
สวสัดีกำรด้ำนเงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบตุร

กองคลัง

61 เสริมสร้ำงกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริตใน
กำรปฏบิติังำน ประจ ำป ี
พ.ศ.2560

เพื่ออบรมข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของอบจ.ชร. เข้ำใจระเบยีบ 
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริตในกำร
ปฏบิติังำน

ข้ำรำชกำรและ
เจ้ำหน้ำที่ของ อบจ.ชร.
 ตัวแทนชุมชน กลุ่ม
ธรุกิจ เอกชน 
สถำบนักำรศึกษำและ
ศำสนำในจังหวดั
เชียงรำย 
จ ำนวน 300 คน

100,000
(100,000)

100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมมีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจใน
กฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำร
ปอ้งกันและ
ปรำบปรำมกำร
ทจุริตในกำร
ปฏบิติังำน

ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่
ของ อบจ.ชร. ตัวแทน
ชุมชน กลุ่มธรุกิจ เอกชน 
สถำบนักำรศึกษำและ
ศำสนำในจังหวดัที่เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมเข้ำใจ
ระเบยีบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรปอ้งกัน
และปรำบปรำมกำรทจุริต
ในกำรปฏบิติังำน

ส ำนักปลัด

62 เงินช่วยพเิศษ เพื่อจ่ำยเปน็เงินช่วยพเิศษ เช่น
เงินช่วยเหลือค่ำท ำศพ กรณี
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำและ
เหลือกรณีข้ำรำชกำรลูกจ้ำงประจ ำ
และพนักงำนของอบจ.ที่เสียชีวติใน
ระหวำ่งปฏบิติัรำชกำร

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี 100,000
(100,000)

 -  - จ ำนวนคร้ังที่
เบกิจ่ำย

ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง
มีเงินช่วยเหลือพเิศษกรณี
เสียชีวติ

กองกำร
เจ้ำหนำที่
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63 ปรับปรุง ดัดแปลงต่อเติมที่ดิน
และส่ิงก่อสร้ำง

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำปรับปรุง ดัดแปลง
ต่อเติมที่ดินและส่ิงก่อสร้ำงที่ช ำรุด
เสียหำยจ ำเปน็ต้องท ำกำรปรับปรุง
ดัดแปลงต่อเติมใหอ้ยู่ในสภำพใช้งำน
ได้ตำมปกติหรือมีมูลค่ำเพิ่มขึ้น

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 2,000,000
(1,000,000)

 -  - จ ำนวนคร้ังที่
เบกิจ่ำย

ท ำใหส้ำมำรถปฏบิติังำน
รำชกำรได้มีประสิทธภิำพ
มำกขึ้น

กองช่ำง

64 ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรโรง
อำหำรโรงเรียนองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

1. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรโรง
อำหำรโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำย
2. เพื่อควำมสะดวกปลอดภยัในกำร
ประกอบอำหำรและรับประทำน
อำหำรของนักเรียนและบคุลำกร
ในโรงเรียน

จ ำนวน 1 แหง่ 2,000,000  - - จ ำนวนคร้ังที่ได้
ด ำเนินกำรปรับปรุง
โรงอำหำรโรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำย

โรงอำหำรของโรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
เชียงรำยได้รับกำรปรับปรุง
ใหม้ีควำมสะดวกมำกขึ้น
และสำมำรถบริกำรได้
อย่ำงทั่วถึง

กองกำรศึกษำฯ
 (รร.อบจ.ชร.)
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65 กำรเพิ่มประสิทธภิำพ
กำรจัดเก็บภำษแีละ
ค่ำธรรมเนียมบ ำรุง องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ประจ ำป ีพ.ศ.2560

เพื่ออบรมใหก้ับผู้ประกอบกำรและ
กลุ่มเปำ้หมำยที่เสียภำษแีละ
ค่ำธรรมเนียมใหก้ับ อบจ.เชียงรำย 
ตลอดจนทั้งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องใน
กำรระเบยีบกฎหมำยตลอดจน
วธิกีำรปฏบิติัในกำรช ำระภำษแีละ
ค่ำธรรมเนียมบ ำรุง อบจ.เชียงรำย

ผู้ประกอบกำร
น้ ำมันก๊ำซปโิตรเลียม
ส ำหรับรถยนต์ ยำสูบ
และโรงแรม จ ำนวน
ทั้งส้ิน 672 รำย ได้รับ
ควำมเข้ำใจในกำร
ช ำระภำษแีละ
ค่ำธรรมเนียม

150,000
(200,000)

150,000 150,000 ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรอบรม มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจใน
วธิกีำรปฏบิติัใน
กำรช ำระภำษแีละ
ค่ำธรรมเนียมของ 
อบจ.เชียงรำย

ท ำใหผู้้ประกอบกำรมี
ควำมรู้ในกำรปฏบิติัใน
กำรช ำระภำษแีละ
ค่ำธรรมเนียมบ ำรุงท ำให ้
อบจ.เชียงรำย สำมำรถ
จัดเก็บภำษแีละ
ค่ำธรรมเนียมได้มำกขึ้น 
และมีผู้ค้ำงช ำระภำษี
น้อยลง ท ำใหเ้กิด
ประสิทธภิำพในกำรจัดเก็บ
รำยได้อย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองคลัง

66 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ  
 - ค่ำไฟฟำ้ ประปำ โทรศัพท ์
โทรคมนำคม โรงเรียน อบจ.
เชียงรำย

เพื่อจ่ำยเปน็ค่ำสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ
 ของโรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 2,000,000
(4,265,100)

 -  - จ ำนวนคร้ังที่
เบกิจ่ำยค่ำ
สำธำรณูปโภค

สถำนศึกษำได้ช ำระค่ำ
สำธำรณูปโภคท ำใหก้ำร
จัดกำรเรียนกำรสอนด ำเนิน
ไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ

กองกำรศึกษำ
(รร.อบจ.ชร.)

67 เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภำพ

เพื่อจ่ำยเปน็เงินสมทบกองทนุ
หลักประกันสุขภำพแหง่ชำติ 
กองทนุฟื้นฟสูมรรถภำพที่จ ำเปน็ต่อ
สุขภำพระดับจังหวดั

จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี 1,500,000  -  - จ ำนวน 1 คร้ัง/ปี
ในกำรเบจิ่ำย

เพื่อพฒันำศักภำพ
ในกำรปฏบิติังำนรำชกำร

กองกำรศึกษำ
(รร.อบจ.ชร.)



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่5 พัฒนำสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมหลักธรรมำภิบำล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

68 ค่ำปรับปรุงที่ดินและ
ส่ิงก่อสร้ำง

1. เพื่อจัดสภำพแวดล้อมโรงเรียน 
ใหส้ะอำดสวยงำม เปน็แหล่งเรียนรู้
ของเด็กได้
2. เพื่อปรับปรุงอำคำรสถำนที่ จัดให้
มีแหล่งเรียนรู้มำกขึ้น โดยมีที่นั่ง 
มีโต๊ะที่สะดวกต่อกำรพกัผ่อน
หย่อนใจของผู้เรียน
3. เพื่อซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำร
ประกอบที่ข ำรุดเสียหำยใหส้ำมำรถ
ใช้งำนได้ตำมปกติ

อำคำรเรียน 
จ ำนวน 7 หลัง
อำคำรเอนกประสงค์ 
จ ำนวน 1 หลัง
อำคำรโรงอำหำร 
จ ำนวน 1 หลัง 
อำคำรอ ำนวยกำร 
จ ำนวน 1 หลัง
ลำนกิจกรรม,
อัฒจันทร์สนำมกีฬำ 
จ ำนวน 1 หลัง

200,000
(800,000)

 -  - จ ำนวนอำคำรต่ำง ๆ
ที่ได้รับกำรปรุง
และซ่อมแซม

1. โรงเรียนมีสภำพ
แวดล้อมเอื้อต่อกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
2.สถำนศึกษำได้รับกำร
พฒันำทั้งด้ำน
สำธำรณูปโภค
ด้ำนสภำพแวดล้อม และ
ด้ำนแล่งเรียนรู้ 
ท ำใหน้ักเรียนมีคุณภำพ
ตำมมำตรฐำน

กองกำรศึกษำ
(รร.อบจ.ชร.)

69 สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 
 - รำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำร 
 - ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรใหผู้้
รับจ้ำงท ำกำรอย่ำงใดอย่ำง
หนึ่งซ่ึงมิใช่เปน็กำรประกอบ
ดัดแปลง ต่อเติมครุภณัฑ์หรือ
ส่ิงก่อสร้ำงและอยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รับจ้ำง

เพื่อรำยจ่ำยเพื่อใหไ้ด้มำซ่ึงบริกำร  
เช่น ค่ำถ่ำยเอกสำร ค่ำเย็บหนังสือ 
หรือเข้ำเล่มปกหนังสือ ค่ำซักฟอก 
ค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินคดีควำม ค ำพพิำกษำ 
จ้ำงเหมำโฆษณำและเผยแพร่ข่ำว
ทำงวทิยุกระจำยเสียง โทรทศัน์ 
หรือส่ิงพมิพต่์ำง ๆ ในกิจกรรมของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย

จ ำนวน 12 คร้ัง/ปี 9,400,000  -  - จ ำนวนรำยจ่ำย
เพื่อใหไ้ด้มำซ่ึง
บริกำร

ท ำใหศั้กยภำพในกำร
ปฏบิติังำนรำชกำร

กองกำรศึกษำ

374,279,361 300,000 300,000รวมยุทธศาสตรท์ี่ 6 แนวทางที่ 5

 3-6-67   
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมเชิงปฏบิติักำร
เพิ่มศักยภำพกำรจัดท ำ
แผนชุมชน

เพื่ออบรมคณะกรรมกำรหมู่บำ้น 
ชุมชน ประชำคม กลุ่มพฒันำสตรี 
กลุ่มอำชีพและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ใหม้ีศักยภำพในกำรจัดท ำแผนชุมชน
และสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
สนับสนุนกระบวนกำรพฒันำ
ทอ้งถิ่นและกำรท ำงำนเปน็
เครือข่ำยกำรพฒันำ

คณะกรรมกำรหมู่บำ้น 
ชุมชนและอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในเขต
อ ำเภอเทงิ 
จ ำนวน 300 คน

120,000
(150,000)

120,000 120,000 ร้อยละของผู้เข้ำรับ
กำรอบรมมีควำมรู้
ในกำรจัดท ำแผน
และสำมำรถ
ถ่ำยทอดบทเรียน
ในกำรสนับสนุน
กระบวนกำรจัดท ำ
แผนชุมชน

ผู้น ำหมู่บำ้น ผู้น ำชุมชน 
ผู้น ำองค์กรภำคประชำชน
ประชำชนทั่วไปมีศักยภำพ
ในกำรจัดท ำแผนชุมชน 
มีควำมสำมำรถในกำร 
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ
แผนชุมชนสนับสนุกระบวน
กำรพฒันำทอ้งถิ่นและ
ท ำงำนเปน็เครือข่ำยภำคี
กำรพฒันำอื่น ๆ

กองแผนฯ

แนวทางการพัฒนาที ่6 เสริมสร้ำงระบบด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพือ่ให้เกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำรร่วมกัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 กำรรักษำควำมมั่นคงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที ่6 เสริมสร้ำงระบบด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพือ่ให้เกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำรร่วมกัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

2 ศูนย์เครือข่ำยเพื่อกำรแก้ไข
ปญัหำและส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำ
ทอ้งถิ่น

1. เพื่อแก้ไขปญัหำและส่งเสริม
กำรมีส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถิ่น 
(Clinic center) องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดั
2. จัดท ำกำรประชุมคณะกรรมกำร 
จัดเวทสีำธำรณะเพื่อส่งเสริมกำร
มีส่วนร่วมในกำรพฒันำทอ้งถิ่น 
กำรออกรับเร่ืองรำวร้องทกุข์
นอกสถำนที่ และกิจกกรรมอื่น ๆ

จ ำนวน 1 ศูนย์ 100,000
(100,000)

100,000 100,000 จ ำนวนเร่ืองรำว
ร้องทกุข์ที่ได้รับ
กำรแก้ไข

ศูนย์เครือข่ำย ฯ เปน็
ศูนย์กลำงในกำรประสำน
ระหวำ่งส่วนรำชกำร 
องค์กรปกครองทอ้งถิ่น
ในเขตจังหวดัเชียงรำย
ประชำชน และภำคเอกชน
เพื่อพฒันำทอ้งถิ่นในเขต
จังหวดัเชียงรำย

กองแผนฯ

3 จัดท ำแผนพฒันำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ประจ ำปงีบประมำณ 
พ.ศ. 2559

เพื่อออกประชุม/อบรม/ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลปญัหำและควำม
ต้องกำรของประชำชน เพื่อรวบรวม
ในกำรวเิครำะหแ์ละจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์กำรพฒันำขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย และ
รวมถึงกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับ
กำรจัดท ำแผนพฒันำทอ้งถิ่น 
ทั้งขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
เชียงรำยและกำรประสำนแผน
ทอ้งถิ่นในเขตจังหวดัเชียงรำย

 - ออกประชำคม/
ประชุม/อบรม 18 
อ ำเภอ
 - ประชำคมระดับ
จังหวดั 1 คร้ัง

800,000
(234,000)

800,000 800,000 จ ำนวนคร้ังที่ได้
ออกประชำคม

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
เชียงรำยมีข้อมูลพื้นฐำน
และข้อมูลรอบด้ำนในกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำร
พฒันำ แผนพฒันำสำมปี
หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
เพื่อใช้เปน็แนวทำง
ในกำรพฒันำ/ประมำณ
ในกำรจัดท ำแผนพฒันำกับ
หน่วยงำนหรือองค์กรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
มีประสิทธภิำพ

กองแผนฯ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที ่6 เสริมสร้ำงระบบด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพือ่ให้เกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำรร่วมกัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

4 ตรวจติดตำมและประเมินผล
แผนพฒันำ อบจ.เชียงรำย

เพื่อน ำข้อมูลจำกกำรออกติดตำม
และประเมินผลแผนพฒันำสำมป ี
ไปใช้ในกำรแก้ไขปรับปรุง
เปล่ียนแปลงทบทวนยุทธศำสตร์ 
แนวทำงกำรพฒันำ แผนงำน 
โครงกำรและจัดล ำดับควำมส ำคัญ
ของยุทธศำสตร์กำรพฒันำก่อนที่จะ
จัดท ำแผนพฒันำสำมปอีงค์กำร
บริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำยในปต่ีอไป

ด ำเนินกำรออกตรวจ
ติดตำมและประเมินผล
แผนพฒันำ อบจ.
เชียงรำย จ ำนวน 
18 อ ำเภอ ระหวำ่ง
ด ำเนินกำรและหลัง
ด ำเนินกำรตำม
โครงกำร/กิจกรรม

50,000
(50,000)

50,000 50,000 - จ ำนวนโครงกำร
ที่ได้รับกำรตรวจ
ติดตำมและประเมิน
ผลระหวำ่งด ำเนิน
กำรไม่น้อยกวำ่ 10 
โครงกำร        
- จ ำนวนโครงกำร
ที่ได้รับกำรติดตำม
และประเมินผล
หลังด ำเนินกำรแล้ว
เสร็จไม่น้อยกวำ่
40 โครงกำร     
- ร้อยละของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
มีควำมพงึพอใจต่อ
ผลกำรด ำเนินงำน
ขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย

น ำข้อมูลที่ได้จำกกำร
ติดตำมและประเมินผล
แผนพฒันำสำมปขีอง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดั
เชียงรำย มำใช้แก้ไข
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง 
ทบทวนยุทธศำสตร์ 
แนวทำงกำรพฒันำแผนงำน
โครงกำรและจัดล ำดับ
ควำมส ำคัญของยุทธศำสตร์
กำรพฒันำก่อนที่จะจัดท ำ
แผนพฒันำสำมป ี
องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงรำยคร้ังต่อไป

กองแผนฯ



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที ่6 เสริมสร้ำงระบบด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพือ่ให้เกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำรร่วมกัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

5 18 อ ำเภอ 18 นวตักรรม
สรรค์สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่ำงยั่งยืน

เพื่ออบรมและแนะน ำในกำรขยำยผล
ของกำรบริหำรจัดกำร กำรวำงแผน
กำรจัดกำรในกำรพฒันำชุมชน 
พฒันำกระบวนกำรเพื่อท ำใหชุ้มชน
เข้มแข็งและสำมำรถพึ่งตนเองได้

กลุ่มหรือบคุคลที่มี
ผลงำน ดีเด่นในกำร
สร้ำงชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 
เช่นกำรบริหำรจัดกำร
เงินทนุออมทรัพย์หรือ
กำรบริหำรจัดกำร
ชุมชนที่สำมำรถเปน็
ตัวอย่ำงและมีควำม
ยั่งยืน จ ำนวน 100 คน

400,000 400,000 400,000 จ ำนวนชุมชน กลุ่ม 
องค์กร บคุคลที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร
สำมำรถ ต่อยอด
หรือเพิ่มเติม
กิจกรรมของชุมชน 
กลุ่ม องค์กร บคุคล
 ใหม้ีควำมเข้มแข็ง

ชุมชน กลุ่ม องค์กร บคุคล
มีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำง
มีประสิทธภิำพมำกขึ้น 
และสำมำรถพฒันำเปน็
แหล่งเรียนรู้ในระดับ
อ ำเภอ/จังหวดั ต่อไป

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

6 กำรจัดงำนนวตักรรม
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
อย่ำงยั่งยืนจังหวดัเชียงรำย 
คร้ังที่ 1

เพื่อจัดงำนนวตักรรมสรรค์สร้ำง
ควำมเข้มแข็งของชุมชน เช่น 
กำรคัดเลือกนวตักรรมสร้ำงสรรค์
กำรติดตำมประเมินผล กำรมอบโล่ห์
รำงวลัดีเด่นของนวตักรรมในด้ำน
ต่ำง ๆ ทั้ง 3 ด้ำน

จัดกิจกรรมคัดเลือก
นวตักรรม จ ำนวน 3 
ด้ำน คือ
1. ด้ำนนวตักรรมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งด้ำน
เศรษฐกิจ
2. นวตักรรมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งด้ำน
สวสัดิกำรสังคม
3. นวตักรรมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งด้ำน
สุขอนำมัยชุมชน

140,000 140,000 140,000 จ ำนวนกิจกรรมที่
ได้รับกำรคัดเลือก

1. คนในชุมชนเกิดควำม
ภำคภมูิใจ มีขวญัก ำลังใจ 
ที่ได้เหน็ถึงผลสัมฤทธิข์อง
กำรสร้ำงพลังชุมชนใช้พลัง
ชุมชนในกำรพฒันำชุมชน
ใหเ้ข้มแข็งและยั่งยืน
2. สุดยอดนวตักรรมสรรค์
สร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่ำงยั่นยืน 
3. ด้ำนเศรษฐกิจ 
ด้ำนสวสัดิกำรสังคมและ
ด้ำนสุขอนำมัยชุมชน

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที ่6 เสริมสร้ำงระบบด้ำนกำรประสำนเครือข่ำยในกำรพัฒนำท้องถิ่นให้เข้มแข็งเพือ่ให้เกิดควำมร่วมมือและบูรณำกำรร่วมกัน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่ผ่านมา
ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รบัผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรเมืองกำรปกครอง

7 พฒันำศักยภำพกลุ่มผู้น ำ
ชุมชนและคณะกรรมกำร
ชุมชนในด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรส่ิงแวดล้อมในชุมชน

1. เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำน 
ส่งเสริมใหก้ลุ่มผู้น ำชุมชนในเขต
ชุมชน มีควำมรู้ควำมสำมำรถและ
เกิดทกัษะในกำรท ำงำนร่วมกับ
ชุมชน สำมำรถเปน็แกนหลัก
ในกำรบริหำรจัดกำรชุมชน
ใหเ้ข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มทกัษะกำรเรียนรู้จำก
กำรศึกษำดูงำนและน ำเอำแนวทำง
ปฏบิติัในกำรด ำรงชีพแบบเศรษฐกิจ
พอเพยีงมำใช้ในชีวติประจ ำวนัและ
พฒันำชุมชน

กลุ่มผู้น ำชุมชน/
คณะกรรมกำรชุมชน
หมู่บำ้น ในเขตเทศบำล
นครเชียงรำย จ ำนวน 
2 รุ่น เจ้ำหน้ำที่
องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวดัเชียงรำย 
จ ำนวน 7 คน/รุ่น

1,500,000 1,500,000 1,500,000 ร้อยละของกลุ่มผู้น ำ
ชุมชน มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและ
เกิดทกัษะในกำร
ท ำงำนร่วมกับชุมชน
และพฒันำชุมชน
ใหย้ั่งยืน

1. กลุ่มผู้น ำชุมชนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถเกิดกำรเรียนรู้
ใหม่ ๆ เพิ่มทกัษะในกำร
ท ำงำนร่วมกันบริหำร
จัดกำรชุมชนใหม้ีควำมเข้ม
แข็งสำมำรถพึ่งตนเองได้
2. กลุ่มผู้น ำชุมชนมีภำวะ
ผู้น ำสร้ำงขวญัก ำลังใจ 
มีควำมมั่นใจในตนเอง
มำกขึ้น

กองส่งเสริม
คุณภำพชีวติ

3,110,000 3,110,000 3,110,000
466,646,706 133,564,000 11,664,000

รวมยุทธศาสตรท์ี่ 6 แนวทางที่ 6
รวมยุทธศาสตที่ 6  



 
 
 
 
 

บัญชีโครงการที่คณะกรรมการ
ประสานแผนระดบัจังหวัด

พิจารณาคัดเลือก 



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและและการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

อ.เมืองเชียงราย
1 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหวา่ง

บา้นขัวเตะ หมู่ 12  ต.นางแล - บา้น
ปา่ซางหวัฝาย หมู่ 16 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 380 ม. 
หนา 0.15 ม. 
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 2,380 ตร.ม.

1,300,000  -  - ทอ้งถิ่นที่เส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ทต.นางแล
อบต.แม่ข้าวต้ม

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซิล 
เชื่อมระหวา่ง บา้นปยุค้า หมู่ 14
ต.ปา่อ้อดอนชัย - บา้นปา่ก่อด้า
หมู่ 12 ต.ปา่ก่อด้า อ.แม่ลาว

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,150 ม.

2,000,000  -  - ทอ้งถิ่นที่เส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ทต.ปา่อ้อดอนชัย อ.เมือง
ทต.ปา่ก่อด้า อ.แม่ลาว

3 ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหวา่ง
หมู่  8 ต.แม่ยาว - หมู่ 6 ต.บา้นดู่ 
อ.เมืองเชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,375 ม.
หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 10,410 ตร.ม.

5,603,000  -  - ทอ้งถิ่นที่เส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

ทต.แม่ยาว
ทต.บา้นดู่

4 ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหวา่ง
สายทางบา้นหวัฝาย บา้นหนองด่าน 
หมู่ 1 ต.รอบเวยีง - ถนน คสล.ของ ทน.
เชียงราย บริเวณไร่แม่ฟา้หลวง 
อ.เมืองเชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 565 ม.
หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกวา่ 3,390 ตร.ม.

1,900,000  -  - ทอ้งถิ่นที่เส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

อบต.รอบเวยีง
ทน.เชียงราย

โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ือบรรจุเขา้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย (พ.ศ.2560 - 2562)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและและการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

5 ปรับเกรดขยายถนนสายหลัก เชื่อม
ระหวา่งบา้นแม่มอญ หมู่ 2 ต.หว้ยชมภู
อ.มืองเชียงราย  -บา้นใหม่พฒันา 
หมู่ 25 ต.วาว ีอ.แม่สรวย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 6  กม.

1,730,000  -  - ทอ้งถิ่นที่เส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน

อบต.หว้ยชมภู
อบต.วาวี

อ.แม่ลาว
6 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก เชื่อมระหวา่ง

ม.3 ต.ดงมะดะ - ม.5 ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,500 ม.

4,475,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ทต.ดงมะดะ
อบต.จอมหมอกแก้ว

7 ก่อสร้างถนนพาราแคบซีล เชื่อมระหวา่ง
ม.5 ต.ปา่ก่อด้า - ม.3 ต.บวัสลี อ.แม่ลาว

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 600 ม.

1,130,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต.ปา่ก่อด้า
อบต.บวัสลี

อ.เวียงชัย
8 ก่อสร้างสะพาน คสล.พร้อมเขื่อน เพื่อพฒันาเส้นทาง กวา้ง 6 ม. 1,279,000    -   - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง อบต.ผางาม

ปอ้งกันตล่ิงล้าหว้ย เชื่อมระหวา่ง คมนาคมใหไ้ด้ ยาว 10 ม.ราวสะพาน คมนาคมที่ได้มาตร
ต้าบลบา้นสันง้อนไถ ม. 4 ต.ผางาม - มาตรฐาน แบบ (ไม่มีทางเทา้) ฐานมากขึ้น
บา้นดอนแก้ว ม.1ต.เมืองชุม อ.เวยีงชัย เขื่อนยาว 30 ม.

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อพฒันาเส้นทาง กวา้ง 6 ม. 6,000,000 4,500,000 4,500,000 ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง ทต.สิริเวยีงชัย
เชื่อมระหวา่ง บา้นหนองหลวง  คมนาคมใหไ้ด้ ยาว 5,000 ม. คมนาคมที่ได้มาตร
หมู่ที่ 16 ต.เวยีงชัย -บา้นสมานมิตร มาตรฐาน หนา 0.15 ม. ฐานมากขึ้น
หมู่ที่ 1 ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและและการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

อ.เวียงเชียงรุง้
10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์ก เพื่อพฒันาเส้นทาง กวา้ง 6 ม. 2,880,000 - - ทต.บา้นเหล่า ร่วมกับ

คอนกรีต สายบา้นทุ่งก่อ ม.4 คมนาคมใหไ้ด้ ยาว 6,000 ม. อบต.ดงมหาวนั
ต.ทุ่งก่อ ถึงบา้นใหม่ร่องหวาย ม.11 มาตรฐาน
ต.ดงมหาวนั อ.เวยีงเชียงรุ้ง

11 ปรับปรุงถนนแอสฟลัทค์อนกรีต เพื่อพฒันาเส้นทาง กวา้ง 6 ม. 6,796,000 - -  อบต.ดงมหาวนั
สาย ชร.ถ 10086 - บา้นสันไทรงาม คมนาคมใหไ้ด้ ยาว 3,450 ม. ร่วมกับ ทต.บา้นเหล่า
ต.ดงมหาวนั อ.เวยีงเชียงรุ้ง มาตรฐาน

อ.พญาเม็งราย
12 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร ชนิด เพื่อพฒันาเส้นทาง กวา้ง 6.00 ม 2,000,000 2,000,000 - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง อบต.ตาดควนัร่วมกับ

แคพซีลสายบา้นเย้าแม่ต ้า (มูเซอ) ม.4 คมนาคมใหไ้ด้ ยาว 860 ม. คมนาคมที่ได้ อบต.แม่เปา
ต.ตาดควนั เชื่อมบา้นขุนหว้ยแม่เปาใต้ มาตรฐาน มาตรฐานมากขึ้น
ม.17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย

13 ก่อสร้างสะพาน คสล. ผิวจราจร เพื่อพฒันาเส้นทาง กวา้ง 7 ม. 2,989,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง ทต.พญาเม็งราย,
ซอย 29 บา้นสันสะลีก ม.1ต.เม็งราย คมนาคมใหไ้ด้ ยาว 20 ม. คมนาคมที่ได้ ทต.เม็งราย,ทต.ไม้ยา
อ.พญาเม็งราย มาตรฐาน มาตรฐานมากขึ้น
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและและการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

 
14

                  อ.ขุนตาล     
ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล
เชื่อมระหวา่ง บา้นปา่ตาลเวยีงแก้ว
หมู่ 14 - บา้นปา่ตาลประชาสันติ
หมู่ 12 ต.ปา่ตาล ถึงบา้นต้าหลวง
หมู่ 6 ต.ต้า อ.ขุนตาล-จุดที่ 1 บา้นปา่
ตาลเวยีงแก้ว หมู่ 14 ต.ปา่ตาล -
บา้นต้าหลวงหมู่ 6 ต.ต้า อ.ขุนตาล
จุดที่ 2 บา้นปา่ตาลประชาสันติ
หมู่ 12 ถึงแยกทางเชื่อมบา้นปา่ตาล
เวยีงแก้ว หมู่ 14 ต.ปา่ตาล ถึงบา้น
ต้าหลวง หมู่ 6 ต.ต้า อ.ขุนตาล

                    
เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

                                
- จุดที่ 1 กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,487 ม.
 - จุดที่ 2 กวา้ง 6.00 ม.
ยาว  945  ม.

 
5,357,000 - -

                  ทอ้งถิ่น
มีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

                           
ทต.ปา่ตาล
อบต.ต้า

15 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัส์ติก
คอนกรีต เชื่อมระหวา่งบา้นต้าหลวง
หมู่ 13  เขต ทต.บา้นต้า -
บา้นพระเนตร หมู่ 14 ต.ต้า อ.ขุนตาล

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 2,700 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 16,200 ตร.ม.

9,415,000  -  - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ทต.บา้นต้า
อบต.ต้า

อ.เทงิ
16 โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าพงุ 

เชื่อมระหวา่ง บา้นสารภ ีม.5 
ต.เชียงเค่ียน - บา้นร่องเปา ต.ปา่แงะ 
อ.ปา่แงะ จ.เชียงราย

 เพื่อใหป้ระชาชนได้รับ
ความสะดวกรวดเร็ว
ในการสัญจร

กวา้ง 9.00 ม.
ยาว 72.00 ม.

6,752,000 - - จ้านวนความยาวของ
สะพานที่ได้รับการ
ก่อสร้าง

ทต.เชียงเค่ียน
ทต.ปา่แงะ



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและและการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

17 โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟลัทติ์ก
คอนกรีต เชื่อมระหวา่งบา้นสักเหนือ 
ม.11 ต.ง้ิว - บา้นไม้ยาเก่า ม.2 ต.ไม้ยา

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 3,820 ม. พื้นที่ไม่น้อย
กวา่ 22,950 ตรม.

7,350,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ทต.ง้ิว
ทต.ไม้ยา

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอส
ฟลัทค์อนกรีต เชื่อมระหวา่ง บา้นหนอง
แรดใต้ ม.3 - บา้นใหม่ริมอิง (ร่องแช่) 
ม.18 ต.เวยีง อ.เทงิ จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 860 ม.

3,500,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต.หนองแรด
อบต.เวยีง

    อ.พาน
19 ก่อสร้างสะพานคสล.บา้นสันมะแฟน 

ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน เชื่อมระหวา่ง  
บา้นทา่สันกลาง ม.14 ต.ดงมะดะ  
อ.แม่ลาว

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยัใยการสัญจร

ขนาดสะพานกวา้ง 8 ม.
ยาว 82 ม.

2,000,000 - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

20 ก่อสร้างถนนคสล.บา้นสันธาตุ 
ต.ดอยงาม เชื่อมระหวา่ง  ม.5
บา้นหว้ยสัก ต.เวยีงหา้ว    
(สายชลประทาน) อ.พาน

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

จุดที่ 1 ความกวา้งผิวทาง 
6.00 ม. ความยาว 202.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
จุดที่ 2 ความกวา้งผิวทาง 
6.00 ม. ความยาว 798.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

3,000,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้มาตรฐาน
มากขึ้น

อบจ.เชียงราย

21 ก่อสร้างถนนคสล.ม.4 บา้นสันหนอง
ควาย เชื่อมระหวา่งบา้นหว้ยตุ้ม 
ม.1 ต.หวัง้ม อ.พาน

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ความกวา้งผิวทาง 6.00ม.
หนา 0.15 ม.ความยาว
ไม่น้อยกวา่ 3,000.00 ม.

8,100,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

อบจ.เชียงราย
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและและการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

22 ก่อสร้างถนนคสล.ม.2 บา้นปา่หนาด 
ต.เวยีงหา้ว เชื่อมระหวา่งม.5 บา้นทา่
ดอกแก้ว ต.ดอยงาม อ.พาน

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 6 ม.
ยาว 1,200 ม.

3,600,000 - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

อบจ.เชียงราย

23 ก่อสร้างถนนคสล.สายทางบา้นสันปา่
หนาด ม.2 เชื่อมระหวา่งบา้นทุ่ง
สามเหล่ียม ต.เวยีงหา้วเชื่อมระหวา่ง
บา้นหว้ยตุ้ม ม.11 ต.หวัง้ม อ.พาน

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ขนากกวา้ง 6 ม.
ยาว 2,350 ม.

7,000,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคม
ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น

อบจ.เชียงราย

อ.แม่จัน
24 ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 

Cap seal เชื่อมระหวา่ง ม.2 ต.ศรีค้้า -
บา้นโพธนาราม ม.8 ต.สันทราย 
อ.แม่จัน

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 1,400 ม.

10,747,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต.ศรีค้้า

อ.แม่สาย
25 เสริมผิวแอสฟลัทติ์กคอนกรีตถนนข้าง

ทางเข้าขนส่งผู้โดยสารอ้าเภอแม่สาย 
จังหวดัเชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 8 ม.        ยาว 
652 ม.

1,800,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ทต.เวยีงพางค้า

26 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามล้าน้้ามะ บา้นศรีปา่สัก ม.9 
ต.ศรีเมืองชุม - บา้นสันปเูลย ม.5 
ต.บา้นด้าย อ.แม่สาย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.  
ยาว 20.00 ม.

2,863,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต. ศรีเมืองชุม
อบต. บา้นด้าย



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและและการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

27 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซิล (PARA CAPE SEAL)
เชื่อมระหวา่งบา้นน้้าจ้าใต้ ม.5 ต.โปง่ผา
- บา้นปา่เหมือด ม.9 ต.เวยีงพางค้า

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.  
ยาว 1,695.00 ม.

4,147,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต.โปง่ผา
อบต. เวยีงพางค้า

28 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัทติ์กเลียบ
คลองชลประทาน 2L-RMC1 
เชื่อมระหวา่ง ต.แม่สาย -ต.ศรีเมืองชุม

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 6.00 ม.   ยาว 
2,000 ม.

5,000,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ทต.แม่สายมิตรภาพ อบต.
ศรีเมืองชุม

29 ซ่อมแซมถนนเสริมผิวทางลาดยางแอส
ฟลัทติ์กคอนกรีต (overlay) บา้นสันโค้ง
ม.3 ต.ศรีเมืองชุม - บา้นน้้าจ้ากลาง 
ม.12 ต.โปง่ผา อ.แม่สาย

เพื่อพฒันาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.  
ยาว 2,486 ม.

4,800,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต. ศรีเมืองชุม
อบต. โปง่ผา

อ.เชียงแสน
30 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นทุ่งฟา้ฮ่าม ม. 9

ต.โยนก - บา้นหว้ยน้้าราก ม.5 ต.จันจวา้
เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางสัญจร

กวา้ง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.

2,900,000 - - การสัญจรไปมา
ระหวา่งชุมชนมีความ
สะดวกมากขึ้น

ทต. โยนก
ทต. จันจวา้

31 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
เชื่อมระหวา่ง ม.6 บา้นจอมกิตติ 
(ทต. เวยีง) - ถนนสายเจ้าพอ่ประตู
ปา่สัก ม.3 บา้นเวยีงใต้ (ทต.เวยีง) 
อ.เชียงแสน

เพื่อใหร้าษฎรมีเส้นทาง
การสัฐจรที่ปลอดภยั
ในชีวติและทรัพย์สิน

กวา้ง 6 ม.
ยาว 2,000 ม.

3,000,000 2,700,000 - มีเส้นทางในการสัญจร
ที่ได้มาตรฐานและ
ได้รับความ
สะดวกสบาย

ทต. เวยีง
ทต. เวยีงเชียงแสน
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและและการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

32 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นดอยจัน 
เชื่อมต่อระหวา่ง ม.1 ต.โยนก - 
บา้นสบค้า ม.5 ต.เวยีง อ.เชียงแสน

เพื่อใหร้าษฎรในพื้นที่สามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
และปลอดภยั

กวา้ง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.
หนา 0.15 ม.

2,900,000 - - ราษฎร์มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจรไป
มาได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภยั

ทต. โยนก
ทต. เวยีง

อ.ดอยหลวง
33 ก่อสร้างถนน คสล. บา้นร่มแก้ว ม.9 

ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง เชื่อมระหวา่ง
บา้นหมากเอียก ม.8 ต.ปา่ซาง อ.เชียงรุ้ง

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่งพชืผล
การเกษตรของประชาชน

กวา้ง 6 ม.
ยาว 1,500 ม.
หนา 0.15 ม.

9,368,000 - - การสัญจรไปมา
ระหวา่งชุมชนมีความ
สะดวกมากขึ้น

อบต. ปงน้อย
อบต. ปา่ซาง

34 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนเหนิคลุกเชื่อมต่อ
ระหวา่ง ม.3 ต.โชคชัย - ม.1,2,5,6,7,10
ต.หนองปา่ก่อ อ.ดอยหลวง - ม.5 
ต.บา้นแซว อ.เชียงแสน
หมายเหต ุ: ไม่มีเอกสาร MOU แนบ

เพื่อแก้ไขปญัหาด้านการ
คมนาคมขนส่งพชืผล
ทางการเกษตร

กวา้ง 6 ม.
ยาว 20 กม.
หนา 0.07 ม.

5,435,000 - - การสัญจรไปมา
ระหวา่งชุมชนมีความ
สะดวกมากขึ้น

อบต. ปา่ก่อ

อ.แม่ฟ้าหลวง
35 ก่อสร้างถนนแอสฟลัทติ์ก 

เชื่อมระหวา่ง ม.11 บา้นสามัคคีเก่า 
ต.แม่ฟา้หลวง ม.5 บา้นหว้ยมุ 
ต.แม่สลองใน และ ม.14 บา้นหว้ยหม้อ
 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟา้หลวง

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่งพชืผล
การเกษตรของประชาชน

กวา้ง 8.00 ม.
ยาว 10,000.00 ม.

10,000,000 - - การสัญจรไปมา
ระหวา่งชุมชนมีความ
สะดวกมากขึ้น

อบต. แม่ฟา้หลวง
อบต. แม่สลองใน
อบต. เทอดไทย



ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานและและการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

36 ขยายไหล่ทางถนน คสล. เชื่อมระหวา่ง
 ม.6 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้หลวง - 
บา้นเล่าฟ ูม.20 ต.ปา่ตึง อ.แม่จัน

เพื่อความสะดวก
ในการสัญจรและขนส่งพชืผล
การเกษตรของประชาชน

ช่วงที่ 1 : 
กวา้ง 1 เมตร 
ยาว 1,700 เมตร
ช่วงที่ 2 : 
กวา้ง 0.50 เมตร 
ยาว 6,200 เมตร

4,100,000 - - การสัญจรไปมา
ระหวา่งชุมชนมีความ
สะดวกมากขึ้น

อบต. แม่สลองนอก
อบต.ปา่ตึง

37 ก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหวา่ง 
ม.14 บา้นหว้ยหม้อ ต.เทอดไทย และ 
บา้นหว้ยมุ ม.5 ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟา้หลวง

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว 
และปลอดภยั
ในการสัญจรไปมาของ
ประชาชน

กวา้ง 6 ม.
ยาว 23 ม.

4,000,000 - - การสัญจรไปมา
ระหวา่งชุมชนมีความ
สะดวกมากขึ้น

อบต. เทอดไทย
อบต. แม่สลองใน

อ.แม่สรวย
38 ก่อสร้างถนน คสล. ม.9 บา้นปางอ้อย 

ต.แม่พริก เชื่อมบา้นหว้ยม่วง หมู่ที่ 10 
ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย

เพื่อแก้ไขปญัหาการสัญจร 
ถนนช้ารุดเสียหายแบบยั่งยืน

กวา้ง 6 เมตร
ยาว 1,630 เมตร
หนา 0.15 เมตร

3,668,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต.แม่พริก
อบต.เวยีงสรวย

อ.เวียงปา่เปา้
39 ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้้า

 คสล. เชื่อมระหวา่ง ม.2 ต.เวยีง
(เขต ทต.เวยีงปา่เปา้) - ม.7 ต.เวยีง
(เขต อบต.เวยีงปา่เปา้) อ.เวยีงปา่เปา้

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 8 ม.
หนา 0.15 ม.
พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
1,376 ตร.ม.

2,445,000            -             - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต.เวยีงปา่เปา้
ทต.เวยีงปา่เปา้

40 ก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหวา่ง 
ม.10 ต.ปา่ง้ิว - ม.7 ต.บา้นโปง่ 
อ.เวยีงปา่เปา้

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 5 ม.
ยาว 20 ม.
สูง 3.5 ม.

1,248,000 0 0 ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต.ปา่ง้ิว
อบต.บา้นโปง่
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

อ.เชียงของ
41 ก่อสร้างถนนหนิคลุกบดอัด 

เชื่อมระหวา่งสายบา้นศรีวไิล ต.หว้ยซ้อ -
บา้นหลวง ต.คร่ึง อ.เชียงของ

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
หนา 0.5 ม.
ยาวรวม 10,000 ม.

8,100,000  -  - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ทต.หว้ยซ้อ 
ทต.คร่ึง

42 ก่อสร้างถนนลาดยางเชื่อมระหวา่ง
สายบา้นศรีมงคล หมู่ 14 ต.ศรีดอนชัย -
บา้นทุ่งอ่าง หมู่ที่ 6 ต.สถาน อ.เชียงของ

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

ระยะทาง 3 กม. 9,905,000  -  - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ทต.ศรีดอนชัย 
ทต.สถาน

43 ก่อสร้างสะพาน คสล. เชื่อมระหวา่ง 
บา้นดอน หมู่ 3 - บา้นหาดบา้ย หมู่ที่ 1
ต.ริมโขง อ.เชียงของ - บา้นสันต้นเปา 
ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

กวา้ง 6.00 ม.
ยาว 24.00 ม.
แบบไม่มีทางเทา้

2,467,000  -  - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต.ริมโขง อ.เชียงของ
ทต.แม่เงิน อ.เชียงแสน

อ.เวียงแก่น
44 ก่อสร้างถนนคสล. เชื่อมระหวา่ง

บา้นหว้ยแล้ง ม.2 ต.ทา่ข้าม - 
บา้นปอกลาง ม. 5 ต.ปอ อ.เวยีงแก่น

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้
มาตรฐาน

กวา้ง 6 ม.ยาว 140 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

500,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ต.ทา่ข้าม

45 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้างาว
เชื่อมระหวา่งบา้นไทยพฒันา หมู่ 7   
ต.ม่วงยาย - บา้นหล่ายงาว ม.1   
ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น

เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับความสะดวก
และปลอดภยัใยการสัญจร

กวา้ง 8 ม. มีทางเทา้ 
ยาว 40 ม.

6,370,000 - - ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสัญจร

ทต.ม่วงยาย
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

46 ก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมระหวา่ง 
บา้นปางปอ ม.1 ต.ปอ อ.เวยีงแก่น - 
บา้นประชาภกัดี ม.25 ต.ตับเต่า อ.เทงิ

เพิ่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

กวา้ง 6 ม.ยาว 3,225 ม. หนา
เฉล่ีย 0.15 ม.

9,900,000 - - ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

อบต.ปอ

206,462,000 9,200,000 4,500,000   รวมจ านวนทั้งสิ้น 46 โครงการ
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2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

อ.แม่สรวย
47 ก่อสร้างคลองส่งน้้า คสล.

(ล้าเหมืองแม่กอง) ม.7,12,8,1,3 
ต.ศรีถ้อย เชื่อมต่อ ม.7 
ต.เจดีย์หลวง และ ม.7 ต.แม่พริก

เพื่อแก้ไขปญัหาขาดแคลนน้้า
ใช้เพื่อการเกษตร

กวา้งเฉล่ีย 1.20 ม.
ยาว 3,500 ม.
ลึกฉล่ีย 1.20 ม.

5,000,000  -  - ประชาชนมีน้้าใช้
ในการเกษตร

อบต.ศรีถ้อย
อบต.แม่พริก

48 ซ่อมสร้างคลองส่งน้้า
(ล้าเหมืองแม่ลาวน้อย) บริเวณคลองส่ง
น้้าบา้นดินด้า ม.1 ต.ทา่ก๊อ เชื่อมบา้น
สันค้างปลา ม.7 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่
สรวย

เพื่อปรับปรุงคลองส่งน้้า
ของเดิมใหดี้ขึ้น แก้ไขปญัหา
การใช้น้้าในพื้นที่การเกษตร

ปากบน กวา้ง 6 เมตร ปาก
ล่างกวา้ง 2.50 เมตร ลึก 
1.70 เมตร
หนา 0.10 เมตร

6,910,000  -  - สามารถแก้ไขปญัหาน้้า
ใช้ในการเกษตรใน
พื้นที่และมีคลองส่งน้้า
ที่มีประสิทธภิาพ

อบต.ทา่ก๊อ
อบต.เจดีย์หลวง

11,910,000 0 0   รวมจ านวนทั้งสิ้น 2 โครงการ

โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ือบรรจุเขา้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย (พ.ศ.2560 - 2562)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)

ผลลัพทท์ี่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงาน
ที่ขอประสาน

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่ด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การจ้าหน่ายและการตลาด
ตามแนวพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระจ้าวอยู่หวัฯ ในการด้าเนินชีวติแบบเศรษฐกิจพอเพยีงเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภยั



2560 2561 2562
(บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอปา่แดด
49 โครงการขุดลองแม่น้้าพงุ ระหวา่ง

บา้นสักพฒันา ม.7 ถึงบา้นสันโค้ง ม.9 
ซ่ึงมีเขตติดต่อกับ ต.สันมะค่า ต.ปา่แดด
อ.ปา่แดด

เพื่อแก้ไขปญัหาการเกิดน้้า
ทว่มในพื้นที่การเกษตร

ล้าน้้ากวา้งเฉล่ีย 25 ม.
ความลึกเฉล่ีย 1.50 ม. 
ระยะทาง 7 ม.

5,400,000 - - ท้าใหป้ระชาชน
มีน้้าเพยีงพอในการ
ท้าการเกษตรตลอด
ทั้งปี

อบจ.เชียงราย

5,400,000 0 0   รวมจ านวนทั้งสิ้น 1 โครงการ

โครงการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
เพ่ือบรรจุเขา้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย (พ.ศ.2560 - 2562)

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตร์การพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหด้้ารงความสมบรูณ์และยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พฒันาแหล่งน้้า และระบบบริหารจัดการน้้าเพื่อใหเ้พยีงพอต่อการอุปโภคและบริโภค

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เปา้หมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและที่มา
ผลลัพทท์ี่คาดว่า

จะได้รบั
หน่วยงาน

ที่ขอประสาน
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและ 

การประเมินผลโครงการ 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

 
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ข้อ 28 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมติดตามและประเมินผล     
ข้อ 29 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 
4.2 คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นการ
ติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. 2560 - 2562) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา
ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา  
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งจะสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก าหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงรายตามค าสั่งองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดเชียงรายที่ 367/2558 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย 

1. นางทรงศรี  คมข า สมาชิกสภา อบจ.เขียงราย อ.เมืองเชียงราย เขต 2 กรรมการ 
2. นางอิสราง  อุดม   สมาชิกสภา อบจ.เขียงราย อ.พาน  เขต 4  กรรมการ 
3. นางอธิตาธร  วันไชยธนวงศ์ สมาชิกสภา อบจ.เขียงราย อ.เทิง เขต 2 กรรมการ 
4. นายคงฤทธิ์   วังมณี    ผู้แทนประชาคม อ.เชียงแสน  กรรมการ 
5. นายภูริวัจน์   จิตแก้ว   ผู้แทนประชาคม อ.ขุนตาล   กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
   สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ.เชียงราย    กรรมการ 

  7. หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  
   สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 

  8. นายมัณกิจ  บุญประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  9. นางจันทร์เพ็ญ   ราชตา     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  10. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ     กรรมการ 
  11. ผู้อ านวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   กรรมการ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในจังหวัดเชียงรายทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ตามค าสั่ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 2280/2558 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ 1194/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 แต่งตั้ง
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คือ 

  1. นางทรงศรี  คมข าสมาชิกสภา   อบจ.เชียงราย อ.เมืองเชียงราย เขต 2  ประธานกรรมการ 
  2. นางนภาภัณฑ์  ต่วนชะเอม   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  เลขานุการ 

  ดังนั้น การติดตามประเมินผลจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอนการ
ด าเนินงาน การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วผลเป็น
อย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร(งบประมาณ)
เพียงใด  ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)ที่สามารถน าไปเป็น
แนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 

 
4.3. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1. เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
น าไปสู่การปฏิบัติ  
  2. เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  3. เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  4. เพ่ือน าผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ ในการแก้ไขปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง ทบทวนยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ และจัดล าดับความส าคัญของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งต่อไป 

 
4.4. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่การติดตามการด าเนินโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2560 จ านวน 18 อ าเภอ ระหว่างด าเนินการตามโครงการและหลัง
เสร็จสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  2. ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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4.5. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  
 

4.6. วิธีการด าเนินงาน 

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  2. ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
  3. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาสามปี 
เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง การสังเกตการณ์ และสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
ด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย(แบบสอบถาม) 
  4. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
พร้อมรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล 
  5. จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบฯ 
  6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงนามประกาศใช้เป็นรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี 

 
4.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. ทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
  2. ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  3. ทราบถึงข้อมูล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางาน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

 
4.8 ระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
ได้ก าหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ. 2560  ดังนี้ 
  1. ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 – 2562) และเพ่ิมเติม 
  2. ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ  เทียบกับจ านวน
งบประมาณในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 – 2562) และเพ่ิมเติม 
  3. ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 – 2562) และเพ่ิมเติม  
ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการหลัง
ด าเนินการเสร็จสิ้น โดยมีขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
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  (1) ศึกษาและท าความเข้าใจกับแผนงาน/โครงการ ที่จะติดตามและประเมินอย่างละเอียด
ก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการติดตามและประเมินผล 
  (2) วางแผนติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการ โดยคัดเลือกโครงการที่จะติดตามและ
ประเมินผล ก าหนดโจทย์ ค าถาม 
  (3) สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับโจทย์และวัตถุประสงค์ 
ของโครงการโดยใช้วิธีทอดแบบสอบถาม สัมภาษณ์ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ สังเกตการณ์และ
ส ารวจ 
  (4) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์ 
  (5) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติต่างๆ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
ค าบรรยายตารางและรูปภาพ 
  (6) การายงานติดตามและประเมินผล โดยจัดท ารูปเล่มแจ้งส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าไป
เป็นแนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลระหว่าง
ด าเนินการและหลังด าเนินการแล้วเสร็จของปีงบประมาณ ตามรายยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้   
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งฯ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมฯ     
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง  

  4. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย 
  5. จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ และใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปทบทวน ปรับปรุงแผนพัฒนาและการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 
 
4.9 การวิเคราะห์และประเมินผล 

  1. ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทียบกับจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ น าเสนอในรูปแบบตารางอธิบาย
ด้วยค่าร้อยละ 
  2. ติดตามและประเมินผล จ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) เทียบกับจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตาราง
อธิบายด้วยค่าร้อยละ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลค่าร้อยละ ข้อ 8 และข้อ 8 แบ่งเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าร้อยละ ดังนี้ 

  ช่วงคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
  01 – 20%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยยังต้องปรับปรุง 
  21 – 40%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้พอใช้ 
  41 – 60%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ปานกลาง 
  61 – 80%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดี 
  81 – 100%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดีมาก 
  3. การติดตามและประเมินผลทางระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) 
  4. ติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนารายยุทธศาสตร์ 
และประเมินความพึงพอใจรายโครงการ และน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ ข้อ 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  
ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น 3 ระดับ
ความส าคัญ คือ มาก ปานกลาง น้อย ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อค าถาม ดังนี้ คือ 
  1) มาก    หมายถึง  3  คะแนน 
  2) ปานกลาง   หมายถึง  2 คะแนน 
  3) น้อย    หมายถึง  1 คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย   การแปลความหมาย 
  2.34 – 3.00    มาก 
  1.67 – 2.33    ปานกลาง 
  1.00 – 1.66    น้อย 
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