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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.1 บทน ำ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนการด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 และองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงรายได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้ประกาศ 
ใช้เมื่อ 29 กันยายน 2560 เรียบร้อยแล้ว 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผน 
การด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นมา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรด ำเนินงำน 
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 
  เพ่ื อแสดงถึ งรายละ เอี ยดแผน งาน  โค รงการและกิ จกรรม ที่ ด า เนิ น การจริ ง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและ
การจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 
  เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ภำพแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีกับแผนกำรด ำเนินงำน 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

แผนการด าเนินงาน 



2 

1.3 ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
  การจัดท าแผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 ได้ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจั ดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 สรุปได้ดังนี้ 

  ขั้นตอนที่ 1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

  ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยพิจารณา 
จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ 
ส่วนที ่1 บทน า และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  ขั้นตอนที่ 3 กำรพิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอร่าง
แผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่จัดท าเสร็จ
เรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 

  ขั้นตอนที่ 4 กำรประกำศแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอผู้บริหารประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปิดประกาศให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้ าวัน  นับแต่วันที่ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่ านเว็บไซด์ 
http://chiangraipao.go.th อย่างน้อยสามสิบวัน 

ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้
 

 

   

 

   

 

   

 

  

คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 คณะกรรมกำรสนับสนุน 
กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 
คณะกรรมกำรสนับสนุน 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 

ผู้บริหำรท้องถิ่น 

 

รวบรวมแผนงำน 

โครงกำร กิจกรรม 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หน่วยงำนอื่น 

 จัดท ำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 
เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 
พิจำรณำร่ำงแผนกำรด ำเนินงำน 

 
เสนอร่ำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

 

ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศเป็นแผนกำรด ำเนินงำน 

 

http://chiangraipao.go.th/
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1.4  ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

   แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ 
จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

1.5 ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

  1. เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
  2. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรม  ที่ จะด าเนินการจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

      3. ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดงานที่จะต้องปฏิบัติ และน าไป
วางแผน เตรียมการ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย 



 

 

 

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส่วนที่ 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

บัญชีสรปุข้อมูล 

แผนงาน/โครงการ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 



ผด. 01     

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 79 17.29 132,730,000         40.87 ส านักการช่าง

แผนงาน 3.2 การเกษตร 7 1.53 7,170,000            2.21 ส านักการช่าง

รวม 86 18.82 139,900,000        43.08

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 1 0.22 100,000               0.03 สป.

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 1 0.22 30,000,000           9.24 สป.

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2 0.44 5,000,000            1.54 ส านักการช่าง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 0.22 3,000,000            0.92 ส านักการช่าง

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 16 3.50 15,800,000           4.87 ส านักการศึกษาฯ

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 27 5.91 5,205,000            1.60 กองแผนฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 2 0.44 300,000               0.09 กองแผนฯ

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 2.19 8,850,000            2.73 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 2.19 4,005,000            1.23 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 3.2 การเกษตร 3 0.66 1,840,000            0.57 กองส่งเสริมฯ

รวม 73 15.97 74,100,000          22.82

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลัก

บัญชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด
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5 ผด. 01     

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา 29 6.35 49,438,540           15.22 ส านักการศึกษาฯ

แผนงาน 2.1 การศึกษา 6 1.31 2,000,000            0.62 กองแผนฯ

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 1 0.22 80,000                0.02 กองแผนฯ

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 23 5.03 8,153,400            2.51 กองส่งเสริมฯ

รวม 59 12.91 59,671,940          18.38

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 1 0.22 640,000               0.20 สป.

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1.09 1,190,000            0.37 สป.

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 19 4.16 4,575,000            1.41 ส านักการศึกษาฯ

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 37 8.10 2,100,000            0.65 กองแผนฯ

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 5 1.09 1,040,000            0.32 กองส่งเสริมฯ

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 5 1.09 1,300,000            0.40 กองป้องกันฯ

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 1 0.22 200,000               0.06 กองป้องกันฯ

รวม 73 15.97 11,045,000          3.40



ผด. 01     

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบหลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการท่ี
ด าเนินโครงการ

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการท้ังหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณท้ังหมด

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงาน 3.2 การเกษตร 10 2.19 5,200,000            1.60 ส านักการช่าง
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 5 1.09 2,350,000            0.72 กองส่งเสริมฯ
แผนงาน 3.2 การเกษตร 7 1.53 3,200,000            0.99 กองส่งเสริมฯ

รวม 22 4.81 10,750,000 3.31
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 30 6.56 1,889,870            0.58 สป.
แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 19 4.16 9,772,000            3.01 ส านักการช่าง
แผนงาน 2.1 การศึกษา 12 2.63 1,815,800            0.56 ส านักการศึกษาฯ
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 1.09 644,100               0.20 ส านักการศึกษาฯ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 15 3.28 3,010,000            0.93 กองกิจการสภาฯ
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 1.53 3,400,000            1.05 กองกิจการสภาฯ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 10 2.19 1,911,550            0.59 กองแผนฯ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 4 0.88 243,000               0.07 กองคลัง
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 1.09 117,400               0.04 กองส่งเสริมฯ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 21 4.60 2,377,360            0.73 กองป้องกันฯ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 5 1.09 174,050               0.05 กองพัสดุฯ
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 11 2.41 3,907,000            1.20 กองการเจ้าหน้าท่ี

รวม 144 31.51 29,262,130          9.01
รวมท้ังส้ิน 457 100.00 324,729,070        100.00
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บัญชีข้อมูลรายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 





ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมการให้บริการของกลุ่มผู้ประกอบ จัดอบรมให้ความรู้ด้านการท่องเท่ียวและ 100,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

อาชีพให้บริการนักท่องเท่ียว เทคนิคการสร้างความประทับใจให้แก่ หรือตามพ้ืนท่ี ข้อบัญญัติปี 61
นักท่องเท่ียวผู้ใช้บริการ ท่ี อบจ.ชร. หน้า 7
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ก าหนด รายการท่ี 2.3.5
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 100,000       

ล ำดับ
ท่ี

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม
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 8 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 30,000,000   สวนไม้งาม ส านักปลัดฯ

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการพร้อมแต่ง ริมน้ ากก ข้อบัญญัติปี 61
ต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน อบจ.เชียงราย หน้า 136
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.1
3.จัดงานมหกรรมไม้ดอกตามก าหนดการ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 30,000,000   

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมเพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อบรมเพ่ือรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา 640,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2561 ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 2561 หรือตามพ้ืนท่ี ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน ท่ี อบจ.ชร. หน้า 57
2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี ก าหนด รายการท่ี 1.1.6
3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

รวม 640,000       

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน
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10 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพผู้เสพยา จัดอบรมเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพ 200,000       เรือนจ ากลาง ชร. ส านักปลัดฯ

เสพติด หลักสูตรการพัฒนาชีวิตผู้ต้องขัง ผู้เสพยาเสพติดให้กับผู้ต้องขัง ข้อบัญญัติปี 61
ด้วยวิธีชุมชนบ าบัด ประจ าปีงบประมาณ 1.ท าหน้งสือแจ้งเรือนจ ากลาง ชร. หน้า 103
2561 2.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน รายการท่ี 1.1.11

3.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี
4.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
5.ด าเนินการตาม พรบ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560

6.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
7.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

2 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนเครือข่าย อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนเครือข่าย 250,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัคร ยุติธรรมชุมชน หรือตามพ้ืนท่ี ข้อบัญญัติปี 61
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพ่ือรณรงค์1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน ท่ี อบจ.ชร. หน้า 104
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี ก าหนด รายการท่ี 1.1.12
ประจ าปีงบประมาณ 2561 3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม

4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 สร้างเครือข่าย อบจ.เชียงรายและ อบรมเพ่ือสร้างเครือข่าย อบจ.เชียงรายและ 250,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
สถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชน สถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชน หรือตามพ้ืนท่ี ข้อบัญญัติปี 61
เชียงราย "ต้านภัยยาเสพติด" เชียงราย "ต้านภัยยาเสพติด" ท่ี อบจ.ชร. หน้า 104
ประจ าปีงบประมาณ 2561 1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน ก าหนด รายการท่ี 1.1.13

2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี
3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

4 ฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ฝึกอบรมกลุ่มพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ 250,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด หรือตามพ้ืนท่ี ข้อบัญญัติปี 61
ประจ าปีงบประมาณ 2561 1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน ท่ี อบจ.ชร. หน้า 104

2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี ก าหนด รายการท่ี 1.1.14
3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร
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12 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

5 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหารส่วน จัดอบรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนองค์การบริหาร 240,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
จังหวัดเชียงรายเคล่ือนท่ี ส่วนจังหวัดเชียงรายเคล่ือนท่ี หรือตามพ้ืนท่ี ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน ท่ี อบจ.ชร. หน้า 105
2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี ก าหนด รายการท่ี 1.1.15
3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

รวม 1,190,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 วันท้องถ่ินไทย จัดอบรม/จัดงานวันท้องถ่ินไทย 60,000         ห้องประชุมคชสาร ส านักปลัดฯ

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หรือตามพ้ืนท่ี ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ท่ี อบจ.ชร.ก าหนด หน้า 7
3.ด าเนินการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส าคัญ รายการท่ี 2.3.4
ในวันท้องถ่ินไทย
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.รายงานผลการด าเนินงาน

2 อบรมความรู้เยาวชนในสถานศึกษาในเขต อบรมเยาวชนในสถานศึกษา 240,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ท่ีต้ังศูนย์ยุติธรรมชุมชน องค์การบริหาร 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หรือตามพ้ืนท่ี ข้อบัญญัติปี 61
ส่วนจังหวัดเชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ท่ี อบจ.ชร. หน้า 8

3.ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ก าหนด รายการท่ี 2.3.6
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.รายงานผลการด าเนินงาน

ล ำดับ
ท่ี

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

13



14 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

3 ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบจ. เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 150,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
เชียงราย ของ อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

1.ขออนุมัติโครงการ หน้า 27
2.ประสานผู้ท่ีเก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ รายการท่ี 2.1.1
3.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
4.ติดตามและประเมินผล
5.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

4 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน จัดซ้ือตู้เก็บเอกสารบานเล่ือน 19,600         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
จ านวน 4 ตู้ ๆ ละ 4,900 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 15
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

5 ช้ันวางโชว์หนังสือแบบทรงเอียง จัดซ้ือช้ันวางโชว์หนังสือแบบทรงเอียง 5,800           อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 2,900 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 15
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.2
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

6 โต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส าหรับน่ังอ่านหนังสือ จัดซ้ือโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีส าหรับน่ังอ่านหนังสือ 5,970           อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 1,990 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 15
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.3
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

15



16 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

7 ช้ันวางหนังสือทรงต้ัง จัดซ้ือช้ันวางหนังสือทรงต้ัง จ านวน 2 ตู้ 3,000           อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ตู้ละ 1,500 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 16
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.4
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

8 เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน จัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 32,400         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 16
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.1.5
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

9 โต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือโต๊ะต้ังคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ตัว 1,800           อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ตัวละ 900 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 16
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.6
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

10 ตู้เหล็ก 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 27,500         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
5,500 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 16
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.7
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

11 กล้อง DSLR (ถ่ายวีดีโอและภาพน่ิง) จัดซ้ือกล้อง DSLR (ถ่ายวีดีโอและภาพน่ิง) 135,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 18
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.3.1
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

12 จอรับภาพ ชนิดมอนิเตอร์ไฟฟ้า จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอนิเตอร์ไฟฟ้า 80,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
จ านวน 4 จอ ๆ ละ 20,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 19
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.3.2
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

17



18 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

13 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 144,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 36,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 19
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.3.3
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

14 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 34,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
หรือชนิด LED สี ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี ข้อบัญญัติปี 61

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท หน้า 19
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ รายการท่ี 1.4.1
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

15 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผลจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 132,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
แบบท่ี 1 ประมวลผล แบบท่ี 1 ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 20
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.2
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

16 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 21,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 20
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.3
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

19



20 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

17 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1,600           อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ขนาด 16 ช่อง (L2 switch) ขนาด 16 ช่อง ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 20
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.4
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

18 แสกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร จัดซ้ือแสกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 72,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 3 ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 21
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.5
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

19 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบท่ี 1 130,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 21
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.4.6
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

20 อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย จัดซ้ืออุปกรณ์จัดเก็บ Log File  50,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
แบบท่ี 1 ระบบเครือข่าย แบบท่ี 1 ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 21
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.7
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

21 ตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ จัดซ้ือตู้ส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 18,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
อุปกรณ์ แบบท่ี 1 และอุปกรณ์ แบบท่ี 1 ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 22
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.8
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

21



22 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

22 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 switch) จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 84,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 (L2 switch) ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 22
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.9
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

23 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 switch) จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ 130,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ขนาด 24 ช่อง (L3 switch) ขนาด 24 ช่อง ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 23
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.10
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

24 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1kVA 23,200         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
จ านวน 4 เคร่ือง ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 23
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.11
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

25 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA 35,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 24
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.4.12
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

26 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขาย แบบท่ี 1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ขาย แบบท่ี 1 130,000       อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 24
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.4.13
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

23



24 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

27 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 3kVA 35,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 24
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.4.14
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

28 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี 57,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 25
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.4.15
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

29 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 17,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
หรือชนิด LED สี ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 25
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.16
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

30 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 15,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 25
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.4.17
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

รวม 1,889,870     

25





ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,250 ม. 3,000,000     ม.2 ต.รอบเวียง ส านักการช่าง

(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.2 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. อ.เมืองเชียงราย - ข้อบัญญัติปี 61
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย - ม.11 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ม.11 ต.เวียงชัย หน้า 154
ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.เวียงชัย รายการท่ี 1.1.1

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

2 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,250 ม. 3,000,000     ม.20 ต.ป่าอ้อดอน ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.20 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ชัย - ม.8 ต.ท่าสาย ข้อบัญญัติปี 61
ต.ป่าอ้อดอนชัย - ม.8 ต.ท่าสาย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เมืองเชียงราย หน้า 154
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.2

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

26



27 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

3 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000     ม.12 ต.ห้วยสัก - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.12 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ม.17 ต.ดอยลาน ข้อบัญญัติปี 61
ต.ห้วยสัก - ม.17 ต.ดอยลาน  1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เมืองเชียงราย หน้า 154
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.3

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

4 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000     ม.10 ต.ดอยลาน - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.10 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. อ.เมืองเชียงราย - ข้อบัญญัติปี 61
ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.6 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ม.6 ต.เชียงเค่ียน หน้า 155
ต.เชียงเค่ียน อ.เทิง จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.เทิง รายการท่ี 1.1.4

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

5 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000     ม.2 ต.แม่กรณ์ ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.2 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. อ.เมืองเชียงราย - ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่กรณ์  อ.เมืองเชียงราย - ม.1 ต.บัวสลี 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ม.1 ต.บัวสลี หน้า 155
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.แม่ลาว รายการท่ี 1.1.5

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

6 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 640 ม. 1,000,000     ม.2 ต.ดอยฮาง - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.2 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,840 ตร.ม. ม.8 ต.ห้วยชมภู ข้อบัญญัติปี 61
ต.ดอยฮาง - ม.8 ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียง 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เมืองเชียงราย หน้า 176
ราย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.23

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 135 ม. หรือพ้ืนท่ี 500,000       ม.5 ต.ห้วยชมภู - ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ห้วยชมภู - ม.11 ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ม.11 ต.แม่กรณ์ ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เมืองเชียงราย หน้า 155

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.7
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 135 ม. หรือพ้ืนท่ี 500,000       ม.10 ต.ห้วยชมภู - ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.10 ต.ห้วยชมภู - ม.6 ไม่น้อยกว่า 810 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ม.6 ต.ดอยฮาง ข้อบัญญัติปี 61
ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เมืองเชียงราย หน้า 156

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.8
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล
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29 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

9 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.11 ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 6 ม. 1,200,000     ม.11 ต.แม่ยาว ส านักการช่าง
ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ยาว 12 ม. อ.เมืองเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง หน้า 156
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.9
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 370 ม. 1,000,000     ม.9 ต.แม่ข้าวต้ม ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.9 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,220 ตร.ม. อ.เมืองเชียงราย - ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย - ม.13 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ม.13 ต.แม่จัน หน้า 156
ต.แม่จัน อ. แม่จัน จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.แม่จัน รายการท่ี 1.1.10

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

11 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 370 ม. 1,000,000     ม.10 ต.นางแล - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.10 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,220 ตร.ม. ม.11 ต.ท่าสุด ข้อบัญญัติปี 61
ต.นางแล - ม.11 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เมืองเชียงราย หน้า 156
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.11

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

12 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 840 ม. 2,000,000     ม.9 ต.ป่าหุ่ง - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.9 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,040 ตร.ม. ม.11 ต.สันกลาง ข้อบัญญัติปี 61
ต.ป่าหุ่ง - ม.11 ต.สันกลาง อ.พาน 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.พาน หน้า 157
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.12

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

13 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 335 ม. หรือพ้ืนท่ี 1,000,000     ม.18 ต.สันกลาง - ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.18 ต.สันกลาง - ม.13 ไม่น้อยกว่า 2,010 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ม.13 ต.ทรายขาว ข้อบัญญัติปี 61
ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.พาน หน้า 157

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.13
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

14 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 ม.ลึก1.00 ม ยาว 310 ม. 1,000,000     ม.19 ต.แม่อ้อ - ส านักการช่าง
รูปตัวยู เช่ือมระหว่าง ม.19 ต.แม่อ้อ - ม.5 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ม.5 ต.สันมะเค็ด ข้อบัญญัติปี 61
ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.พาน หน้า 157

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.15
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

30



31 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

15 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000     ม.9 ต.หัวง้ม - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.9 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม. ม.7 ต.ทานตะวัน ข้อบัญญัติปี 61
ต.หัวง้ม - ม.7 ต.ทานตะวัน อ.พาน 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.พาน หน้า 169
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.61

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

16 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 210 ม. 500,000       ม.3 ต.เวียงห้าว - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.3 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,260 ตร.ม. ม.11 ต.หัวง้ม ข้อบัญญัติปี 61
ต.เวียงห้าว - ม.11 ต.หัวง้ม อ.พาน 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.พาน หน้า 158
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.17

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

17 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 550 ม. 1,500,000     ม.4 ต.ห้วยไคร้ - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.4 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,300 ตร.ม. ม.6 ต.บ้านด้าย ข้อบัญญัติปี 61
ต.ห้วยไคร้ - ม.6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่สาย หน้า 158
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.18

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

18 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. 2,000,000     ม.6 ต.แม่ค า - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ม.6 ต.แม่ไร่ ข้อบัญญัติปี 61
In-Place Recycling เช่ือมระหว่าง ม.6 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่จัน หน้า 159
ต.แม่ค า - ม.6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.20

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

19 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,280 ม. หรือพ้ืนท่ี 4,000,000     ม.3,25 ต.วาวี ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.3,25 ต.วาวี อ.แม่สรวย - ไม่น้อยกว่า 7,680 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. อ.แม่สรวย - ม.2 ข้อบัญญัติปี 61
ม.2ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ต.ห้วยชมภู อ.เมือง หน้า 159

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 เชียงราย รายการท่ี 1.1.21
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 320 ม. หรือพ้ืนท่ี 1,000,000     ม.12 ต.วาวี ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.วาวี อ.แม่สรวย - ไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. อ.แม่สรวย - ข้อบัญญัติปี 61
เขตติดต่อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง เขตติดต่อ อ.ฝาง หน้า 159

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จ.เชียงใหม่ รายการท่ี 1.1.22
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

32



33 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

21 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 620 ม. 2,000,000     ม.5 ต.ศรีถ้อย - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.5 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,720 ตร.ม. ม.19 ต.ป่าแดด ข้อบัญญัติปี 61
ต.ศรีถ้อย - ม.19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่สรวย หน้า 159
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.23

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

22 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 320 ม. 1,000,000     ม.12 ต.เจดีย์หลวง ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.12 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.  - ม.3 เขต ทต.เจดีย์ ข้อบัญญัติปี 61
ต.เจดีย์หลวง - ม.3 เขต ทต.เจดีย์หลวง 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง หลวง อ.แม่สรวย หน้า 160
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.24

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว รวม 765 ม. หรือพ้ืนท่ี 3,000,000     ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง  - ม.14 ไม่น้อยกว่า 4,590 ตร.ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  - ม.14 ต.เทอดไทย ข้อบัญญัติปี 61
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่ฟ้าหลวง หน้า 160

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.25
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

24 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 6 ม. 1,300,000     ม.20 ต.แม่สลองใน ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.20 ต.แม่สลองใน - ม.18 ยาว 10 ม.  - ม.18 ต.เทอดไทย ข้อบัญญัติปี 61
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่ฟ้าหลวง หน้า 160

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

25 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสองช่องจราจรทางรถกว้าง 6 ม. 600,000       ม.11 ต.แม่สลองใน ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่สลองใน - ม.1 ยาว 6 ม.  - ม.1 ต.เทอดไทย ข้อบัญญัติปี 61
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่ฟ้าหลวง หน้า 160

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.27
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

26 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6 ม. 1,100,000     ม.23 ต.แม่สลองใน ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.23 ต.แม่สลองใน - ม.9 ยาว 8 ม.  - ม.9 ต.เทอดไทย ข้อบัญญัติปี 61
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่ฟ้าหลวง หน้า 161

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.28
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

34



35 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

27 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 850 ม. 3,000,000     ม.1 ต.เวียง - ม.6 ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.1 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม. ต.สันสลี อ.เวียงป่า ข้อบัญญัติปี 61
ต.เวียง - ม.6 ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง เป้า หน้า 161
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.29

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

28 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสองช่องจราจร ทางรถกว้าง 6 ม. 1,000,000     ม.2 ต.แม่เจดีย์ใหม่ ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.2 ต.แม่เจดีย์ใหม่ - ม.14 ยาว 10 ม.  - ม.14 ต.แม่เจดีย์ ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เวียงป่าเป้า หน้า 161

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.30
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

29 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 3,000,000     ม.12 ต.ง้ิว อ.เทิง ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.12 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.  -ม.7 ต.ดอยลาน ข้อบัญญัติปี 61
ต.ง้ิว อ.เทิง - ม.7 ต.ดอยลาน 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เมืองเชียงราย หน้า 161
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.31

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

30 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 870 ม. 2,400,000     ม.14 ต.เวียง - ม.1 ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete)เช่ือมระหว่าง ม.14 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,220 ตร.ม. ต.สันทรายงาม ข้อบัญญัติปี 61
ต.เวียง - ม.1 ต.สันทรายงาม อ.เทิง 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เทิง หน้า 162
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.33

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

31 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 850 ม. 3,000,000     ม.1 ต.ท่าข้าม - ม.2 ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.1 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,100 ตร.ม. ต.หล่ายงาว ข้อบัญญัติปี 61
ต.ท่าข้าม - ม.2 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เวียงแก่น หน้า 162
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.34

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

32 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 520 ม. 1,500,000     ม.11 ต.ป่าก่อด า - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.11 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,120 ตร.ม. ม.2 ต.บัวสลี ข้อบัญญัติปี 61
ต.ป่าก่อด า - ม.2 ต.บัวสลี อ.แม่ลาว 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่ลาว หน้า 162
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.35

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

36



37 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมงาน ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. หนาเฉล่ีย 2,000,000     ม.12 ต.ยางฮอม ส านักการช่าง
ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.  - ม.13 ต.ป่าตาล ข้อบัญญัติปี 61
เช่ือมระหว่าง ม.12 ต.ยางฮอม - ม.13 พร้อมงานขยายสะพาน คสล. เดิมกว้าง 4 ม. อ.ขุนตาล หน้า 163
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ยาว 17.50 ม. เป็นกว้าง 6 ม. ยาว 17.50 ม. รายการท่ี 1.1.38

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

34 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,225 ม. 3,000,000     ม.5 ต.สันมะค่า - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.5 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,350 ตร.ม. ม.10 ต.ป่าแดด ข้อบัญญัติปี 61
ต.สันมะค่า - ม.10 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.ป่าแดด หน้า 164
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.39

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

35 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 590 ม. 1,500,000     ม.11 ต.ทุ่งก่อ - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.11 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,540 ตร.ม. ม.6 ต.ป่าซาง ข้อบัญญัติปี 61
ต.ทุ่งก่อ - ม.6 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เวียงเชียงรุ้ง หน้า 164
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.40

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

36 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง  6 ม. ยาว 590 ม. 1,500,000     ม.6 ต.ทุ่งก่อ - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.6 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,540 ตร.ม. ม.5 ต.ป่าซาง ข้อบัญญัติปี 61
ต.ทุ่งก่อ - ม.5 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เวียงเชียงรุ้ง หน้า 164
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.41

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

37 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,250 ม. 3,000,000     ม.16 ต.เวียงชัย - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.16 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ม.1 ต.ดอนศิลา ข้อบัญญัติปี 61
ต.เวียงชัย - ม.1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เวียงชัย หน้า 164
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.42

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

38



39 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 170 ม. หรือพ้ืนท่ี 500,000       ม.8 ต.หนองป่าก่อ - ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.หนองป่าก่อ - ม.6 ไม่น้อยกว่า 1,020 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ม.6 ต.โชคชัย ข้อบัญญัติปี 61
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.ดอยหลวง หน้า 165

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.43
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

39 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 700 ม. 2,000,000     ม.4 ต.เกาะช้าง - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.4 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. ม.4 ต.ศรีเมืองชุม ข้อบัญญัติปี 61
ต.เกาะช้าง - ม.4 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่สาย หน้า 177
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.25

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,450 ม. หรือพ้ืนท่ี 4,500,000     ม.8 ต.แม่ยาว - ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.8  ต.แม่ยาว  - ม.6 ไม่น้อยกว่า 8,700 ตร.ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ม.6 ต.บ้านดู่ ข้อบัญญัติปี 61
ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เมืองเชียงราย หน้า 165

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.44
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

41 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 410 ม. 1,000,000     ม.7 ต.ศรีดอนไชย - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.7 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,460 ตร.ม. ม.9 ต.แม่ลอย ข้อบัญญัติปี 61
ต.ศรีดอนไชย - ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เทิง หน้า 165
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.45

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,340 ม. 4,000,000     ม.11 ต.ม่วงค า - ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.ม่วงค า - ม.7 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ม.7 ต.แม่เย็น ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย 8,040 ตร.ม. อ.พาน หน้า 165

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง รายการท่ี 1.1.46
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

40



41 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,300 ม. 4,000,000     ม.6 ต.สันทราย - ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.สันทราย - ม.9 หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ม.9 ต.แม่จัน ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 7,800 ตร.ม. อ.แม่จัน หน้า 166

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง รายการท่ี 1.1.47
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

44 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสองช่องจราจร กว้าง 6 ม. 2,000,000     ม.3,1,8 ต.ริมโขง ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.3,1,8 ต.ริมโขง อ.เชียงของ ยาว 18.00 ม. (แบบไม่มีทางเท้า) อ.เชียงของ - ม.1 ข้อบัญญัติปี 61
 - ม.1 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ต.แม่เงิน หน้า 166

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.เชียงแสน รายการท่ี 1.1.48
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 335 ม. หรือพ้ืนท่ี 1,000,000     ม.14 ต.ศรีดอนชัย ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.14 ต.ศรีดอนชัย - ม.10 ไม่น้อยกว่า 2,010 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  - ม.10 ต.สถาน ข้อบัญญัติปี 61
ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เชียงของ หน้า 166

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.49
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

46 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.50 ม. ยาว 400 ม. 3,000,000     ม.11,4 ต.เวียง - ส านักการช่าง
รูปตัวยู เช่ือมระหว่าง ม.11,4 ต.เวียง - ม.3 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ม.3 ต.บ้านโป่ง ข้อบัญญัติปี 61
ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.เวียงป่าเป้า หน้า 166

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.50
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

47 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.40 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. 2,000,000     ม.3,4,11 ส านักการช่าง
รูปตัวยูเช่ือมระหว่าง ม.3,4,11 ต.ศรีดอนมูล ยาว 740 ม. ต.ศรีดอนมูล ข้อบัญญัติปี 61
อ.เชียงแสน - ม.2,7,8 ต.บ้านด้าย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เชียงแสน - ม.2,7 หน้า 167
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 ,8 ต.บ้านด้าย รายการท่ี 1.1.51

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน อ.แม่สาย
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

42



43 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 330 ม. หรือพ้ืนท่ี 1,000,000     ม.6 ต.แม่เงิน - ม.9 ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.แม่เงิน - ม.9 ไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. ต.บ้านแซว ข้อบัญญัติปี 61
ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เชียงแสน หน้า 167

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.52
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

49 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 830 ม. 2,000,000     ม.5 ต.ห้วยไคร้ - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.5 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,980 ตร.ม. ม.11 เขต ทต.ห้วย ข้อบัญญัติปี 61
ต.ห้วยไคร้ - ม.11 เขต ทต.ห้วยไคร้ 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ไคร้ อ.แม่สาย หน้า 177
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.26

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

50 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 800 ม. 2,000,000     ม.8 ต.ป่าแงะ - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. ม.5 ต.ป่าแดด ข้อบัญญัติปี 61
เช่ือมระหว่าง ม.8 ต.ป่าแงะ-ม.5 ต.ป่าแดด 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.ป่าแดด หน้า 167
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.53

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

51 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     ม.7 ต.ดอนศิลา - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.7 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. ม.8 ต.ผางาม ข้อบัญญัติปี 61
ต.ดอนศิลา - ม.8 ต.ผางาม อ.เวียงชัย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เวียงชัย หน้า 167
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.54

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

52 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 740 ม. 2,000,000     ม.4 ต.ตาดควัน - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.4 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม. ม.17 ต.แม่เปา ข้อบัญญัติปี 61
ต.ตาดควัน - ม.17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.พญาเม็งราย หน้า 168
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.55

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

53 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 750 ม. 2,000,000     ม.14 ต.ต้า - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.14 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,500 ตร.ม. เขตเทศบาลต าบลต้า ข้อบัญญัติปี 61
ต.ต้า - เขตเทศบาลต าบลบ้านต้า อ.ขุนตาล 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ขุนตาล หน้า 168
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.56

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

44



45 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

54 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 510 ม.หรือ 2,000,000     ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.11 ต.แม่ฟ้าหลวง - ม.14 พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,060 ตร.ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม.  - ม.14 ต.เทอดไทย ข้อบัญญัติปี 61
ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่ฟ้าหลวง หน้า 168

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.57
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

55 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 720 ม. 2,000,000     ม.3 ต.บัวสลี ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.3 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,320 ตร.ม. อ.แม่ลาว - ม.2 ข้อบัญญัติปี 61
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว - ม.2 ต.แม่กรณ์ อ.เมือง 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ต.แม่กรณ์ อ.เมือง หน้า 177
เชียงราย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 เชียงราย รายการท่ี 1.2.24

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

56 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 665 ม.หรือพ้ืนท่ี 2,000,000     ม.9 ต.ปงน้อย ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - ไม่น้อยกว่า 3,990 ตร.ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. อ.ดอยหลวง - ม.8 ข้อบัญญัติปี 61
ม.8 ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ต.ป่าซาง หน้า 168

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.เวียงเชียงรุ้ง รายการท่ี 1.1.58
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

57 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. 2,000,000     ม.9 ต.แม่พริก - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.9 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. ม.10 ต.แม่สรวย ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่พริก - ม.10 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่สรวย หน้า 169
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.59

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

58 ถนนปลอดภัยต้นแบบ สายทาง ชร.ถ1-0036 ติดต้ังวัสดุและอุปกรณ์ในการอ านวยความ. 1,000,000     ม.3 ต.ศรีค้ า - ม.4 ส านักการช่าง
แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านแม่สลอง สะดวกและความปลอดภัยในการจราจร ต.ป่าซาง อ.แม่จัน ข้อบัญญัติปี 61
ใน เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ศรีค้ า - ม.4 ระยะทางยาว 2,500 ม หน้า 169
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง รายการท่ี 1.1.60

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

46



47 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

59 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 200 ม. 500,000       ม.2 ต.ริมกก ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.2 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. อ.เมืองเชียงราย- ข้อบัญญัติปี 61
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย-ม.8 ต.เวียงเหนือ 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ม.8 ต.เวียงเหนือ หน้า 170
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.เวียงชัย รายการท่ี 1.2.1

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

60 ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับ ขยายผิวจราจรเดิมให้กว้าง 6 ม. และ 1,000,000     ม.6 ต.ท่าสุด - ม.6 ส านักการช่าง
ปรุงถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล (Para Slurry ปูทับด้วยพาราสเลอร่ีซีล ผิวจราจรกว้าง ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง ข้อบัญญัติปี 61
Seal) เช่ือมระหว่าง ม.6 ต.ท่าสุด - ม.6 6 ม. ยาว 490 ม. หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า เชียงราย หน้า 170
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 2,940 ตร.ม. รายการท่ี 1.2.2

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

61 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม.14 ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,080 ม. 1,000,000     ม.14 ต.เจริญเมือง ส านักการช่าง
ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สันกลาง อ.พาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 12,480 ตร.ม.  - ม.5 ต.สันกลาง ข้อบัญญัติปี 61
จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.พาน หน้า 170

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.3
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

62 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม.6 ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 300 ม. 200,000       ม.6 ต.ม่วงค า ส านักการช่าง
ต.ม่วงค า - ม.8 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม.  - ม.8 ต.หัวง้ม ข้อบัญญัติปี 61

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.พาน หน้า 171
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.4
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

63 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 320.00 ม. 1,000,000     ม.3 ต.ศรีเมืองชุม ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.3 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,920 ตร.ม.  - ม.6 ต.โป่งผา ข้อบัญญัติปี 61
ต.ศรีเมืองชุม - ม.6 ต.โป่งผา อ.แม่สาย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่สาย หน้า 171
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.6

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

48



49 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

64 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม.9 ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,920 ม. 1,000,000     ม.9 ต.เวียงพางค า ส านักการช่าง
ต.เวียงพางค า - ม.3 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สายหรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 11,520 ตร.ม.  - ม.3 ต.ศรีเมืองชุม ข้อบัญญัติปี 61
จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่สาย หน้า 171

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.7
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

65 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 470 ม. 1,000,000     ม.1 ต.ศรีเมืองชุม ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.1 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,820 ตร.ม.  - ม.4 ต.เกาะช้าง ข้อบัญญัติปี 61
ต.ศรีเมืองชุม - ม.4 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่สาย หน้า 172
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.8

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

66 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราสเลอร่ีซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,170 ม. 2,430,000     ม.11 ต.ป่าตึง ส านักการช่าง
(Para Slurry Seal) เช่ือมระหว่าง ม.11 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 7,020 ตร.ม. อ.แม่จัน จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย - ต.ท่าตอน 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  - ต.ท่าตอน หน้า 172
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.แม่อาย รายการท่ี 1.2.9

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน จ.เชียงใหม่
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

67 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 465 ม. 1,000,000     ม.7 ต.ศรีค้ า - ม.7 ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.7 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,790 ตร.ม. ต.แม่ค า อ.แม่จัน ข้อบัญญัติปี 61
ต.ศรีค้ า - ม.7 ต.แม่ค า  อ.แม่จัน 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง หน้า 172
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.10

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

68 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม.6 ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000     ม.6 ต.ศรีดอนชัย ส านักการช่าง
ต.ศรีดอนชัย - ม.7 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.  - ม.7 ต.ห้วยซ้อ ข้อบัญญัติปี 61
จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เชียงของ หน้า 172

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.11
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

69 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 520 ม. 2,000,000     ม.6 ต.แม่เจดีย์ - ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.6 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,120 ตร.ม. ม.10 เขต ทต.แม่ ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่เจดีย์ - ม.10 เขต ทต.แม่ขะจาน 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง ขะจาน หน้า 173
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.เวียงป่าเป้า รายการท่ี 1.2.12

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

50



51 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

70 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเดิมกว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. 700,000       ม.1 ต.ท่าสาย - ส านักการช่าง
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ท่าสาย - เขตเทศบาล เป็นกว้าง 6 ม. ยาว 10.00 ม. เขตเทศบาลนคร ข้อบัญญัติปี 61
นครเชียงราย ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง เชียงราย หน้า 173
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.13

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

71 ปรับปรุงจุดชุมวิว และลานจอดรถ กม.12 ปรับปรุงจุดชมวิวและลานจอดรถ 2,000,000     ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง ส านักการช่าง
ม.7 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง พ้ืนท่ีด าเนินการ 2 ไร่ อ.แม่ฟ้าหลวง ข้อบัญญัติปี 61
จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง หน้า 173

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.14
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

72 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 580 ม. 2,000,000     ม.7 ต.เวียง - ม.4 ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.7 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,480 ตร.ม. ต.บ้านโป่ง ข้อบัญญัติปี 61
ต.เวียง - ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เวียงป่าเป้า หน้า 158
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.16

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

73 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงท่ี 1 ผิวจราจรกว้าง 8 ม. ยาว 100 ม. 1,800,000     ม.2 ต.บ้านดู่ ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.2 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.  - เขตเทศบาลนคร ข้อบัญญัติปี 61
ต.บ้านดู่-ชุมชนห้วยปลาก้ังเขตเทศบาลนคร ช่วงท่ี 2 ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 600 ม. เชียงราย หน้า 174
เชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 3,600 ตร.ม. รายการท่ี 1.2.15

พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไม่น้อยกว่า 4,400 ตร.ม.
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

74 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 400 ม. 1,000,000     ม.9,ม.5 ต.แม่สาย ส านักการช่าง
(Asphatic Concrete )เลียบคลองชลประทาน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,400 ตร.ม.  - ม.8 ต.เกาะช้าง ข้อบัญญัติปี 61
1L-RMC1 เช่ือมระหว่าง ม.9,ม.5 ต.แม่สาย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่สาย หน้า 174
 - ม.8 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.17

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

52



53 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

75 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 870 ม. 2,000,000     ม.4 ต.ทุ่งก่อ - ม.11 ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.4 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 5,220 ตร.ม. ต.ดงมหาวัน ข้อบัญญัติปี 61
ต.ทุ่งก่อ - ม.11 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เวียงเชียงรุ้ง หน้า 175
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.18

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

76 ปรับปรุงถนนหินคลุก เช่ือมระหว่าง ม.18 ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. 1,000,000     ม.18 ต.ห้วยซ้อ ส านักการช่าง
ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ - ม.2 ต.ตาดควัน หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. อ.เชียงของ ข้อบัญญัติปี 61
อ.พญาเม็งราย  จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง  - ม.2 ต.ตาดควัน หน้า 175

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.พญาเม็งราย รายการท่ี 1.2.19
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

77 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 820 ม. 2,000,000     ม.5 ต.แม่เจดีย์ -ม.7 ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.5 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 4,920 ตร.ม. เขต ทต.เวียงกาหลง ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่เจดีย์ - ม.7 เขต ทต.เวียงกาหลง 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.เวียงป่าเป้า หน้า 175
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.20

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

78 ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 410 ม. 1,000,000     ม.7 ต.ยางฮอม - ส านักการช่าง
(Para Cape Seal) เช่ือมระหว่าง ม.7 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,460 ตร.ม. ม.13  ต.ป่าตาล ข้อบัญญัติปี 61
ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล อ.ป่าตาล 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.ป่าตาล หน้า 176
จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.21

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

79 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 480 ม. 1,000,000     ม.7 ต.แม่เจดีย์หลวง ส านักการช่าง
(Asphaltic Concrete) เช่ือมระหว่าง ม.7 หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 2,880 ตร.ม.  - ม.12 ต.ศรีถ้อย ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่เจดีย์หลวง - ม.12 ต.ศรีถ้อย 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง อ.แม่สรวย หน้า 176
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.22

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

รวม 132,730,000 

54



55 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ก่อสร้างรางระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากรางกว้าง 2.50 ม.ลึก 1.00 ม. 2,000,000     ม.9 ต.สันมะเค็ด - ส้านักการช่าง

รูปตัววี เช่ือมระหว่าง ม.9 ต.สันมะเค็ด - ยาว 950 ม. ม.7 ต.สันติสุข ข้อบัญญัติปี 61
ม.7 ต.สันติสุข อ.พาน จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง อ.พาน หน้า 157

2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.14
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

2 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น ้าจัน ม.14 ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 70 ม. 370,000       ม.14 ต.ป่าตึง ส้านักการช่าง
ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง อ.แม่จัน ข้อบัญญัติปี 61

2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 158
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน รายการท่ี 1.1.19
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.2 การเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.2 การเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 ก่อสร้างเข่ือนป้องกันตล่ิงแม่น ้าลาว ม.5 ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 275 ม. 2,000,000     ม.5 ต.หงาว อ.เทิง ส้านักการช่าง
ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง ข้อบัญญัติปี 61

2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 162
3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน รายการท่ี 1.1.32
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

4 ก่อสร้างคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 130 ม. 500,000       ม.2 ต.โป่งแพร่ ส้านักการช่าง
ล้าน ้าแม่มอญ ม.2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว 1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง อ.แม่ลาว ข้อบัญญัติปี 61
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่าง 2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 163
ม.2,3 ต.โป่งแพร่ และ ม.3,5 ต.ป่าก่อด้า 3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน รายการท่ี 1.1.36
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

5 ก่อสร้างฝายน ้าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก สันฝายกว้าง 6.00 ม. สูง 1.00 ม. 500,000       ม.3 ต.โป่งแพร่ ส้านักการช่าง
กั นล้าน ้าห้วยเหี ยะ ม.3 ต.โป่งแพร่ 1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง อ.แม่ลาว ข้อบัญญัติปี 61
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 163
ระหว่าง ม.2,3,4 ต.โป่งแพร่ และ ม.3,5 3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน รายการท่ี 1.1.37
ต.ป่าก่อด้า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล
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57 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.2 การเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

6 ปรับปรุงภูมิทัศน์หนองฮ่าง เช่ือมระหว่าง 1.ขุดลอกหนองฮ่างเดิมเฉล่ียกว้าง 15.00 ม. 800,000       ม.5 ต.ทานตะวัน ส้านักการช่าง
ม.5 ต.ทานตะวัน - ม.14 ต.ม่วงค้า อ.พาน ลึก 1.00 ม.ยาว 450 ม.ขุดลอกใหม่ขนาด  - ม.14 ต.ม่วงค้า ข้อบัญญัติปี 61
จ.เชียงราย กว้าง15.00 ม.ลึก 3.50 ม.ยาว 450 ม.หรือ อ.พาน หน้า 171

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 16,650 ลบ.ม. รายการท่ี 1.2.5
2.งานปรับปรุงถนนทางเข้าหนองฮ่าง
ผิวจราจร 6.00 ม. ยาว 180.00 ม.
หรือพื นท่ีไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.
1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง
2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

7 ปรับปรุงคลองส่งน ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ยาว 300 ม. 1,000,000     ม.7 ต.เจดีย์หลวง ส้านักการช่าง
ฝายดินด้า ช่วงระหว่าง ม.7 ต.เจดีย์หลวง 1.ขออนุมัติจัดซื อจัดจ้าง  - ม.7 ต.แม่พริก ข้อบัญญัติปี 61
 - ม.7 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 2.ด้าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อ.แม่สรวย หน้า 174

3.ด้าเนินการท้าสัญญา/ก่อหนี ผูกพัน รายการท่ี 1.2.16
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

รวม 7,170,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ม.1 3,000,000     ม.1 ต.เวียง ส ำนักกำรช่ำง

ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงรำย ประกอบด้วย อ.เทิง จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
งำนอำคำรประดิษฐำนเสำหลักเมืองเทิง จ ำนวน หน้ำ 131
1 หลัง งำนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวมอำคำร รำยกำรท่ี 1.1.1

 ประดิษฐำนเสำหลักเมืองเทิง จ ำนวน 1 แห่ง

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำย
5.ติดตำมและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงาน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
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59 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงาน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

2 ก่อสร้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริม ค่ำใช้จ่ำยกำรก่อสร้ำงป้ำยประชำสัมพันธ์ 2,000,000     อ.เวียงแก่น ส ำนักกำรช่ำง
กำรท่องเท่ียวอ ำเภอเวียงแก่น พร้อมงำนปรับปรุงภูมิทัศน์ กว้ำง 14.80 ม. ข้อบัญญัติปี 61

สูง 9.10 ม. หน้ำ 155
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยกำรท่ี 1.1.6
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำย
5.ติดตำมและประเมินผล

รวม 5,000,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอยพญำพิภักด์ิ ปรับปรุงภูมิทัศน์ดอยพญำพิภักด์ิอำคำรชมวิว 3,000,000     ต.ยำงฮอม ส ำนักกำรช่ำง

ระยะท่ี 2 (Zone A) ขนำด 9.00x9.00x9.00 ม. และห้องน้ ำ อ.ขุนตำล ข้อบัญญัติปี 61
บริกำรนักท่องเท่ียว จ ำนวน 1 หลัง จ.เชียงรำย หน้ำ 140
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยกำรท่ี 1.1.1
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำย
5.ติดตำมและประเมินผล  

รวม 3,000,000     

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงาน 3.1 อุตสำหกรรมและกำรโยธำ
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61 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ขุดลอกล ำเหมืองเลียบพนังสำยล่ำง เดิมขนำดกว้ำง 2.30 ม. ลึก 0.65 ม. 500,000      ม.5 ต.ริมกก - ส ำนักกำรช่ำง

ช่วงระหว่ำง ม.5 ต.ริมกก - ม.15 ยำว 3,000 ม. ม.15 ต.แม่ข้ำวต้ม ข้อบัญญัติปี 61
ต.แม่ข้ำวต้ม อ.เมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย ใหม่กว้ำง 4.60 ม. ลึก 2.25 ม. ยำว 3,000 ม. อ.เมืองเชียงรำย หน้ำ 182

หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 13,900 ลบ.ม. รำยกำรท่ี 1.1.1
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน
5.ติดตำมและประเมินผล

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 กำรเกษตร



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 กำรเกษตร

2 ขุดลอกล ำเหมืองส่งน้ ำฝำยเจ้ำวอ เดิมขนำดกว้ำง 7.00 ม. ลึก 1.95 ม. 1,000,000    ม.10 ต.ธำรทอง ส ำนักกำรช่ำง
ช่วงระหว่ำง ม.10 ต.ธำรทอง - ม.6 ยำว 4,700 ม.  - ม.6 ต.ทรำยขำว ข้อบัญญัติปี 61
ต.ทรำยขำว อ.พำน จ.เชียงรำย ใหม่กว้ำง 8 ม. ลึก 2.50 ม. ยำว 4,700 ม. อ.พำน หน้ำ 183

หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 27,850 ลบ.ม. รำยกำรท่ี 1.1.2
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน
5.ติดตำมและประเมินผล

3 ขุดลอกแก้มลิง ม.3 ต.ทำนตะวัน อ.พำน เดิมเฉล่ียกว้ำง 40.00 ม. ลึก 1.50 ม. ยำว 100 ม. 500,000      ม.3 ต.ทำนตะวัน ส ำนักกำรช่ำง
จ.เชียงรำย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำง ใหม่เฉล่ียกว้ำง 40.00 ม. ลึก 4.30 ม.ยำว 100 ม. อ.พำน ข้อบัญญัติปี 61
ม.3,5,12 ต.ทำนตะวัน และ ม.9,11 หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 11,100 ลบ.ม. หน้ำ 183
ต.หัวง้ม อ.พำน จ.เชียงรำย (รวมค่ำขนย้ำย) รำยกำรท่ี 1.1.3

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน
5.ติดตำมและประเมินผล
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63 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 กำรเกษตร

4 ขุดลอกล ำน้ ำคี ช่วงระหว่ำง ม.10 ต.ป่ำตึง เดิมกว้ำง 6.00 ม. ลึก 1.70 ม. ยำว 2,500 ม. 200,000      ม.10 ต.ป่ำตึง ส ำนักกำรช่ำง
 - ม.6 ต.ป่ำซำง อ.แม่จัน จ.เชียงรำย ใหม่กว้ำง 6 ม.ลึก 2.50 ม. ยำว 2,500 ม.  - ม.6 ต.ป่ำซำง ข้อบัญญัติปี 61

หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 5,500 ลบ.ม. อ.แม่จัน หน้ำ 183
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยกำรท่ี 1.1.4
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน
5.ติดตำมและประเมินผล

5 ขุดลอกล ำเหมืองแม่เปินช่วงระหว่ำง ม.10 เดิมกว้ำง 7.00 ม. ลึก 1 ม. ยำว 4,700 ม. 500,000      ม.10 ต.ป่ำซำง - ส ำนักกำรช่ำง
ต.ป่ำซำง - ม.3,4,6,10 ต.ศรีค้ ำ อ.แม่จัน ใหม่กว้ำง 8 ม.ลึก 2.5 ม. ยำว 4,700 ม. ม.3,4,6,10 ข้อบัญญัติปี 61
จ.เชียงรำย หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ 13,900 ลบ.ม. ต.ศรีค้ ำ อ.แม่จัน หน้ำ 184

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง รำยกำรท่ี 1.1.5
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน
5.ติดตำมและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 กำรเกษตร

6 ขุดลอกแก้มลิง ม.10 ต.ศรีค้ ำ อ.แม่จัน สภำพเดิมพ้ืนท่ีโดยเฉล่ียกว้ำง 3-3-50 ไร่ 500,000      ม.10 ต.ศรีค้ ำ ส ำนักกำรช่ำง
จ.เชียงรำย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำง (6,200 ตร.ม.) ลึก 2 ม.ขุดลอกใหม่ให้มีขนำด อ.แม่จัน ข้อบัญญัติปี 61
ม.10 ต.ศรีค้ ำ,ม.12 ต.ป่ำซำง อ.แม่จัน พ้ืนท่ีโดยเฉล่ีย 3-3-50 ไร่ (6,200 ตร.ม.) หน้ำ 184
จ.เชียงรำย ลึก 5 ม. หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ รำยกำรท่ี 1.1.6

13,130 ลบ.ม. (รวมค่ำขนย้ำย)
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน
5.ติดตำมและประเมินผล

7 ขุดลอกหนองมน ม.6 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ สภำพเดิมเฉล่ียกว้ำง 60 ม.ลึก 2 ม. ยำว 80 ม. 500,000      ม.6 ต.ห้วยซ้อ ส ำนักกำรช่ำง
จ.เชียงรำย ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ขุดลอกใหม่ให้มีขนำดพ้ืนท่ีโดยเฉล่ียกว้ำง 60 ม. อ.เชียงของ ข้อบัญญัติปี 61
ระหว่ำง ม.6 ต.ห้วยซ้อ และ ม.4 ต.คร่ึง ลึก 4.50 ม. ยำว 80 ม. หรือปริมำตรดินขุด หน้ำ 184
อ.เชียงของ จ.เชียงรำย ไม่น้อยกว่ำ 12,000 ลบ.ม. (รวมค่ำขนย้ำย) รำยกำรท่ี 1.1.7

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน
5.ติดตำมและประเมินผล
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65 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 กำรเกษตร

8 ขุดลอกหนองต้นปูน ม.5 ต.ห้วยซ้อ สภำพเดิมเฉล่ียกว้ำง 75 ม.ลึก 1 ม. ยำว 80 ม. 500,000      ม.5 ต.ห้วยซ้อ ส ำนักกำรช่ำง
อ.เชียงของใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่ำง ขุดลอกใหม่ให้มีพ้ืนท่ีโดยเฉล่ียกว้ำง 75 ม. อ.เชียงของ ข้อบัญญัติปี 61
ม.4,5,13 ต.ห้วยซ้อ และม.3,9 ต.บุญเรือง ลึก 3 ม. ยำว 80 ม.หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ หน้ำ 185
อ.เชียงของ จ.เชียงรำย 12,000 ลบ.ม. (รวมค่ำขนย้ำย) รำยกำรท่ี 1.1.8

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน
5.ติดตำมและประเมินผล

9 ขุดลอกล ำน้ ำห้วยส้ำน ช่วงระหว่ำง ม.3 สภำพเดิมเฉล่ียกว้ำง 6 ม.ลึก 1.5 ม. ยำว 2,500 ม. 500,000      ม.3 ต.จอมหมอก ส ำนักกำรช่ำง
ต.จอมหมอกแก้ว - ม.7 ต.ป่ำก่อด ำ ขุดลอกใหม่ให้มีขนำดเฉล่ียกว้ำง 8 ม. ลึก 2 ม. แก้ว - ม.7 ข้อบัญญัติปี 61
อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย ยำว 2,500 ม. หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ ต.ป่ำก่อด ำ หน้ำ 185

13,900 ลบ.ม. อ.แม่ลำว รำยกำรท่ี 1.1.9
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง

2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน

4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน

5.ติดตำมและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 กำรเกษตร

10 ขุดลอกหนองผำโตน ม.9 ต.หนองป่ำก่อ สภำพเดิมเฉล่ียกว้ำง 40 ม. ยำว 175 ม. 500,000      ม.9 ต.หนองป่ำก่อ ส ำนักกำรช่ำง
อ.ดอยหลวง จ.เชียงรำย ใช้ประโยชน์ร่วม ขุดลอกใหม่ให้มีขนำดเฉล่ียกว้ำง 40 ม. ลึก 2 ม. อ.ดอยหลวง ข้อบัญญัติปี 61
กันระหว่ำง ม.9 ต.หนองป่ำก่อ และ ม.5 ยำว 175 ม. หรือปริมำตรดินขุดไม่น้อยกว่ำ หน้ำ 185
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงรำย 11,900 ลบ.ม. (รวมค่ำขนย้ำย) รำยกำรท่ี 1.1.10

1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง
2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560

3.ด ำเนินกำรท ำสัญญำ/ก่อหน้ีผูกพัน  
4.ส่งมอบงำน/ตรวจรับ/เบิกจ่ำยเงิน
5.ติดตำมและประเมินผล

รวม 5,200,000    
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67 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการ จัดฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพความรู้ความเข้า 200,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม ใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมือง ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงราย รวมจังหวัดเชียงราย หน้า 145

1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน รายการท่ี 2.2.2
2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี
3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

2 เต้นท์ผ้าใบ จัดซ้ือเต้นท์ผ้าใบ จ านวน 20 หลังๆ ละ 420,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
21,000 บาท ขนาดไม่น้อยกว่า 4x8x2.50 ม. ข้อบัญญัติปี 61
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ หน้า 148
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.1
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

3 โต๊ะพับ จัดซ้ือโต๊ะพับ จ านวน 200 ตัวๆ ละ 230,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
1,150 บาท หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ข้อบัญญัติปี 61
ขนาดไม่น้อยกว่า 60x180x75 ซม. หน้า 148
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ รายการท่ี 1.1.2
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

4 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 1,642,000     อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ข้อบัญญัติปี 61
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 หน้า 149
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบมีช่องว่าง รายการท่ี 1.2.1
ด้านหลังคนขับ (Cab) จ านวน 2 คันๆ ละ
821,000 บาท
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล
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69 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

5 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 688,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ข้อบัญญัติปี 61
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 หน้า 149
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง รายการท่ี 1.2.2
ด้านหลังคนขับ (Cab) จ านวน 1 คัน
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

6 รถบรรทุก (ดีเซล) จัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน 952,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ข้อบัญญัติปี 61
หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ากว่า 110 หน้า 149
กิโลวัตต์ ขับเคล่ือน 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแคบ รายการท่ี 1.2.3
จ านวน 1 คัน
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

7 ป๊ัมลมขับสายพาน จัดซ้ือป๊ัมลมขับสายพาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
5 HP 260L พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เคร่ือง ข้อบัญญัติปี 61
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ หน้า 150
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.3.1
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

8 รถขุดตีนตะขาบ จัดซ้ือรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า 4,500,000     อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
จ านวน 1 คัน ข้อบัญญัติปี 61
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ หน้า 150
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.1
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล
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71 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

9 ตู้เช่ือมไฟฟ้า จัดซ้ือตู้เช่ือมไฟฟ้า ระบบ Inverter 8,000           อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
ขนาด 20-160 amp เช่ือมลวดขนาด ข้อบัญญัติปี 61
2.6-4.0 mm ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ หน้า 150
พร้อมสายเช่ือม จ านวน 1 เคร่ือง รายการท่ี 1.4.2
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

10 ถังอัดจาระบี จัดซ้ือถังอัดจาระบี รุ่นใช้ลม ขนาดไม่น้อย 20,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
กว่า 35 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ถัง ข้อบัญญัติปี 61
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ หน้า 151
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.3
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

11 เคร่ืองทดสอบแรงดึงเหล็ก จัดซ้ือเคร่ืองทดสอบแรงดึงเหล็ก 650,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
ขนาดไม่น้อยกว่า 500 KN จ านวน 1 เคร่ือง ข้อบัญญัติปี 61
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ หน้า 151
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.4
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

12 เคร่ืองชาร์ตแบตเตอร่ี จัดซ้ือเคร่ืองชาร์ตแบตเตอร่ี แบบรถเข็น 5,000           อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
กระแสไฟออกไม่น้อยกว่า 60 VDC - 24 A ข้อบัญญัติปี 61
จ านวน 1 เคร่ือง หน้า 151
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ รายการท่ี 1.5.1
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล
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73 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

13 เคร่ืองตัดหญ้า จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า แบบข้ออ่อน 22,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
จ านวน 2 เคร่ืองๆ ละ 11,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ หน้า 151
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.6.1
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

14 ล้อวัดระยะทาง จัดซ้ือล้อวัดระยะทาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์ 35,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
กลางของวงล้อ ไม่น้อยกว่า 320 มิลลิเมตร ข้อบัญญัติปี 61
วัดระยะได้ใม่น้อยกว่า 10 กิโลเมตร หน้า 152
สามารถเซ็ตศูนย์ได้ไม่น้อยกว่า 2 ต าแหน่ง รายการท่ี 1.7.1
จ านวน 5 อันๆ ละ 7,000 บาท
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ 
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

15 กล้องระดับ จัดซ้ือกล้องระดับ ขนาดก าลังขยายไม่ต่ า 102,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
กว่า 30 เท่า จ านวน 3 ชุดๆ ละ 34,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ หน้า 152
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.7.2
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

16 ไม้สตาฟฟ์ จัดซ้ือไม้สตาฟฟ์ (Staff) ความยาวไม่น้อย 9,000           อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
กว่า 7 เมตร จ านวน 3 ตัวๆ ละ 3,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ หน้า 152
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.7.3
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล
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75 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

17 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 150,000       อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
ผล แบบท่ี 2 ประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ ข้อบัญญัติปี 61

30,000 บาท หน้า 153
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ รายการท่ี 1.8.1
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

18 เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือชนิด LED สี 60,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
แบบ Network จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ ข้อบัญญัติปี 61
12,000 บาท หน้า 153
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ รายการท่ี 1.8.2
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

19 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA 29,000         อบจ.เชียงราย ส านักการช่าง
จ านวน 5 เคร่ืองๆ ละ 5,800 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้างฯ หน้า 153
ตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.8.3
2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามและประเมินผล

รวม 9,772,000     
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ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ปรับปรุงซ่อมแซมกระถางคบเพลิงสนาม ค่าปรับปรุงในการซ่อมแซมกระถางคบเพลิง 500,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ

บอล 1 ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ การเรียนรู้ฯ ข้อบัญญัติปี 61
และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 125
(จ านวน 1 แห่ง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.2.1

4.ตรวจรับพัสดุฯ
5.เบิกจ่ายงบประมาณ

2 ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและไฟฟ้า ค่าปรับปรุงในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 2,500,000     ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
ส่องสว่างสนามฟุตบอล 1 ภายในศูนย์ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ การเรียนรู้ฯ ข้อบัญญัติปี 61
บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 125
(สนามกีฬากลาง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.2.2
(จ านวน 1 แห่ง) 4.ตรวจรับพัสดุฯ

5.เบิกจ่ายงบประมาณ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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78 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3 ปรับปรุงซ่อมแซมร้ัวและตาข่ายรอบสนาม ค่าปรับปรุงในการซ่อมแซมร้ัวและตาข่าย 500,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
ฟุตบอล 3 ภายในศูนย์บูรณาการการเรียน 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ การเรียนรู้ฯ ข้อบัญญัติปี 61
รู้และนันทนาการ (สนามกีฬากลาง) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 126
(จ านวน 1 แห่ง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.2.3

4.ตรวจรับพัสดุฯ
5.เบิกจ่ายงบประมาณ

4 ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน ค่าซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน 2,500,000     ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
กรีตระบบจราจร ป้าย เสม้นจราจร กรีต การเรียนรู้ฯ ข้อบัญญัติปี 61
ภายในศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 126
นันทนาการ (สนามกีฬากลาง) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.4
(จ านวน 1 แห่ง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ

4.ตรวจรับพัสดุฯ
5.เบิกจ่ายงบประมาณ

5 ของเล่นพ้ืนบ้านล้านนาจากอุ๊ยสู่หลาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 200,000       พ้ืนท่ี ส านักการศึกษาฯ
(เด็กและเยาวชน จ านวน 200 คน) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ จังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 127
3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

6 ม่วนอกม่วนใจ๋เล่นดนตรีป้ืนเมือง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 300,000       อ.เมือง ส านักการศึกษาฯ
(เด็ก เยาวชนและประชาชน 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
จ านวน 200 คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 127

3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.2
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

7 ลานธรรม ลานศิลป์ ถ่ินพญามังราย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 1,000,000     ลานธรรมฯ ส านักการศึกษาฯ
(ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 500 คน) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 128
3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.3
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

8 ข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 3,000,000     ข่วงศึกษาวิถีชีวิต ส านักการศึกษาฯ
อาเซียน 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ วัฒนธรรมล้านนา ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วม 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และอาเซียน หน้า 128
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 3,000 คน) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.4

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล
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80 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

9 ประเพณีลอยกระทง ประจ าปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 200,000        อ.เมือง ส านักการศึกษาฯ
(จ านวน 1 คร้ัง) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 128
3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.5
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

10 งานราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัด ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 3,000,000     พ้ืนท่ี ส านักการศึกษาฯ
(จ านวน 14 คร้ัง/ปี) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ จังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 129
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.1.6
4.เบิกจ่ายงบประมาณ

ด าเนินการตามระเบียบและหนังสือส่ังการ

11 อบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้า ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 300,000        อ.แม่ลาว ส านักการศึกษาฯ
อาวาสทุกวัดในจังหวัดเชียงราย 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง/ปี) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 129

3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.7
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

12 แลกเปล่ียนเรียนรู้ศาสนาประเพณีและ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 900,000       บริเวณงาน ส านักการศึกษาฯ
วัฒนธรรม 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ มหกรรมไม้ดอก ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง/ปี ผู้เข่าร่วม 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 อาเซียน หน้า 129
กิจกรรมไม่น้อยกว่า 10,000 คน) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.8

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

13 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ประจ าปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 250,000       อ .เมือง ส านักการศึกษาฯ
(จ านวน 3 กิจกรรม) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 130
3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.9
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

14 สล่าน้อยแห่งล้านนา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 150,000       พ้ืนท่ี ส านักการศึกษาฯ
(เด็กและเยาวชน จ านวน 250 คน 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ จังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
จ านวน 1 คร้ัง) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 130
  3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.10

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

81



82 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561
ล ำดับ

ท่ี
โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม

 งบประมำณ
(บำท)

สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

15 สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา องค์การ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 200,000        อ.เมือง ส านักการศึกษาฯ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปี 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
2561 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 130
(เด็ก เยาวชนและประชาชน 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.11
จ านวน 800 คน จ านวน 1 คร้ัง) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล

16 จัดท าฐานข้อมูลด้านการศาสนา วัฒนธรรม ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ 300,000       พ้ืนท่ี ส านักการศึกษาฯ
และจารีตประเพณีท้องถ่ิน 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ จังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 ระบบฐานข้อมูล) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 131

3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.12
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

รวม 15,800,000   



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการ จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการ 1,000,000     จังหวัดนนทบุรี ส านักการศึกษาฯ

(มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ังต่อปี) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 60

3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 2.2.2
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตร 150,000       อ าเภอเมือง ส านักการศึกษาฯ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 61
(จ านวน 11 หลักสูตร) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.3

3.ด าเนินงานโครงการฯ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา
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84 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

3 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานในโรงเรียน ออกนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 35,000         โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 61
จ านวน 2 คร้ัง/ปี) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.4

3.ด าเนินงานโครงการฯ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผนการ 67,000         อ.เมือง ส านักการศึกษาฯ
ศึกษาของส านักการศึกษา ศาสนาและ ศึกษาของส านักการศึกษาฯ ข้อบัญญัติปี 61
วัฒนธรรม 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 61
(คณะผู้บริหารข้าราชการครูและ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.5
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 3.ด าเนินงานโครงการฯ
ทางด้านการศึกษา 35 คน) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

5 ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการศึกษา ศึกษาดูงานการบริหารการจัดการศึกษา 188,400       อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นแบบ ของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นแบบ พ้ืนท่ีเป้าหมาย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง / ปี) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 62

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.6
3.ด าเนินงานโครงการฯ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

6 อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคคลากร อบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคคลากร 200,000       อ าเภอเมือง ส านักการศึกษาฯ
ทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัดการศึกษา ทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด ข้อบัญญัติปี 61
ท้องถ่ินท่ี 16 ภาคเหนือตอนบน 2 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 62
(จ านวน 1 คร้ัง / ปี) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.7

3.ด าเนินงานโครงการฯ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล
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86 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

7 ประชุมสัมมนาจัดท าสรุปประมวลผลการ ประชุมสัมมนาจัดท าสรุปประมวลผลการ 200,000       อ าเภอเมือง ส านักการศึกษาฯ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาน ประเมินคุณภาพการศึกษา ข้อบัญญัติปี 61
ศึกษา สังกัด อปท. ระดับกลุ่มจังหวัดการ 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 62
ศึกษาท้องถ่ินท่ี 16 ภาคเหนือตอนบน 2 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.8
(จ านวน 1 คร้ัง / ปี) 3.ด าเนินงานโครงการฯ

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคล่ือนการ 235,000       พ้ืนท่ี ส านักการศึกษาฯ
ปฏิรูปการศึกษาท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย ปฏิรูปการศึกษาท้องถ่ินในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง / ปี) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 63

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.9
3.ด าเนินงานโครงการฯ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

9 จัดอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ จัดอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ 200,000       ศูนย์การเรียนรู้ฯ ส านักการศึกษาฯ
(นักเรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงราย จ านวน 130 คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 63

3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 2.2.10
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

10 จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ องค์การ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ องค์การ 300,000       ศูนย์การเรียนรู้ฯ ส านักการศึกษาฯ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(นักเรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 63
จังหวัดเชียงราย จ านวน 2,000 คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.11

3.ด าเนินงานโครงการฯ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

11 อบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ เพ่ือน้อง" อบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ เพ่ือน้อง" 100,000       ศูนย์การเรียนรู้ฯ ส านักการศึกษาฯ
(นักเรียน เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงราย จ านวน 90 คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 64

3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 2.2.12
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล
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88 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

12 อบรมวิทยากรอาสาต่อต้านการทุจริต อบรมวิทยากรอาสาต่อต้านการทุจริต 100,000       อ าเภอเมือง ส านักการศึกษาฯ
(จ านวน 1 คร้ัง/ปี) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 64
3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 2.2.13
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

13 ธรรมน าทางเยาวชนต่อต้านทุจริต ธรรมน าทางเยาวชนต่อต้านทุจริต 200,000       อ าเภอเมือง ส านักการศึกษาฯ
(จ านวน 1 คร้ัง/ปี) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 64
3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 2.2.14
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

14 การตรวจติดตามและประเมินผลแผน การตรวจติดตามและประเมินผลแผน 15,000         พ้ืนท่ี ส านักการศึกษาฯ
พัฒนาการศึกษา อบจ.เชียงราย พัฒนาการศึกษา อบจ.เชียงราย จังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 2 คร้ัง/ปี) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 65

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.15
3.ติดตามและประเมินผลไตรมาตรท่ี 
4.สรุปผลการติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

15 ศึกษาแนวทางการจัดต้ังโรงเรียนองค์การ ศึกษาแนวทางการจัดต้ังโรงเรียนองค์การ 55,000         พ้ืนท่ี ส านักการศึกษาฯ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2 จังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(ข้อมูลสารสนเทศจ านวน 1 เล่ม 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 65
ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.16
จ านวน 1 คร้ัง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

16 มหาวิทยาลัยชีวิต มหาวิทยาลัยชีวิต 750,000       พ้ืนท่ี ส านักการศึกษาฯ
(จ านวน 3 คร้ัง/ปี) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ จังหวัดเชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 65
3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 2.2.17
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล
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90 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1,060,000     โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(อาหารกลางวันเด็กนักเรียน อนุบาล ประถม) (อาหารกลางวันเด็กนักเรียน อนุบาล ประถม) ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 301 คน) 1.ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามหนังสือแจ้งจัดสรร หน้า 71

2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค รายการท่ี 1.1.1
3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 21,423,140   โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ การเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาตรตามหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ
(จ านวน 16 รายการ) 1.ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณตามหนังสือแจ้งจัดสรร ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 8 หลักสูตร) 2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค หน้า 74

3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.1.2
4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการฯ 200,000       โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(ครูและบุคลากรทางการสึกษา รร.อบจ.ชร 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
จ านวน 60 คน) 2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค  หน้า 75

3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.1.3
4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 1,200,000     โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(คณะครูและนักกีฬาโรงเรียน อบจ.เชียงราย 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ และ อปท.ท่ีเป็น ข้อบัญญัติปี 61
จ านวน 350 คน) 2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค เจ้าภาพ หน้า 76

3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.4
4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะฯ 1,200,000     โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(ครูและนักเรียน โรงเรียน อบจ.เชียงราย 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ และ อปท.ท่ีเป็น ข้อบัญญัติปี 61
ท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ 2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค เจ้าภาพ หน้า 76
ทางวิชาการ จ านวน 300 คน) 3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.1.5

4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล

22 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการอบรมส่งเสริมและเพ่ิม 300,000       โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(นักเรียนในระดับ ม.6 ปีการศึกษา 2560) ศักยภาพนักเรียน ข้อบัญญัติปี 61

1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 76
2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค รายการท่ี 2.1.6
3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล
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92 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

23 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา 700,000       โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(นักเรียนโรงเรียน อบจ.เชียงราย 1,000 คน) ศักยภาพผู้เรียน รร.อบจ.ชร. ข้อบัญญัติปี 61

1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 77
2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค รายการท่ี 1.1.7
3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล

24 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายประกันคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 500,000       โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(ครูและนักเรียนโรงเรียน อบจ.เชียงราย ทางการเรียน ข้อบัญญัติปี 61
จ านวน 750 คน) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 77

2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค รายการท่ี 2.1.8
3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

25 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอก 360,000       โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(นักเรียน ครู และบุคลากร รร.อบจ.เชียงราย สถานท่ี ข้อบัญญัติปี 61
จ านวน 200 คน) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 77

2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค รายการท่ี 2.1.9
3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล

26 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายการจัดสวัสดิการอาหาร 11,000,000   โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(นักเรียนโปรแกรมกีฬา รร.อบจ.เชียงราย นักเรียนโปรแกรมกีฬา ข้อบัญญัติปี 61
300 คน) 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ หน้า 78

2.จัดท าฏีกาเบิกหักผลักส่ง/รับเช็ค รายการท่ี 2.1.10
3.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

4.สถานศึกษาด าเนินการ
5.ติดตามและประเมินผล

27 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าฯลฯ รร.อบจ.ชร. 2,500,000     โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(จ านวน 12 คร้ัง) 1.ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน ข้อบัญญัติปี 61

2.ผู้บริหารอนุมัติด าเนินการ หน้า 78
3.วางฏีกาเบิกหักผลักส่ง โรงเรียนฯ/รับเช็ค รายการท่ี 2.1.11
4.ด าเนินการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
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94 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.1 การศึกษา

28 ก่อสร้างอาคารธรรมสถาน ค่าใช้จ่ายก่อสร้างอาคารธรรมสถาน 5,000,000     โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
(จ านวน 1 แห่ง) 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 80
3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 2.1.1
4.ตรวจรับพัสดุฯ
5.เบิกจ่ายงบประมาณ

29 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร 200,000       โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
ส่วนประกอบ รร.อบจ.เชียงราย ส่วนประกอบ รร.อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 งาน) 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 81

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 2.2.1
3.ด าเนินงานโครงการฯ
4.ตรวจรับพัสดุฯ
5.เบิกจ่ายงบประมาณ

รวม 49,438,540   



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียน ค่าใช้จ่ายอบรมตามโครงการฯ 50,000         จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ

ส าหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 116
จ านวน ไม่น้อยกว่า 100 คน 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.1
(จ านวน 1 คร้ัง) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล

2 ส่ือสร้างสรรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยีส าหรับ ค่าใช้จ่ายอบรมตามโครงการฯ 95,000         อ าเภอเมือง ส านักการศึกษาฯ
เด็กและเยาวชน 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 117
จ านวน ไม่น้อยกว่า 100 คน 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.2
(จ านวน 1 คร้ัง) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
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96 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

3 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายอบรมตามโครงการฯ 500,000       จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ
จังหวัดเชียงราย 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ แหล่งศึกษาดูงาน ข้อบัญญัติปี 61
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 117
จ านวน ไม่น้อยกว่า 100 คน 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.3
(จ านวน 1 คร้ัง) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล

4 วันเด็กแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการฯ 200,000       โรงเรียน อบจ.ชร ส านักการศึกษาฯ
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
จ านวน ไม่น้อยกว่า 1,000 คน 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 117
(จ านวน 1 คร้ัง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.4

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

5 วันเยาวชนแห่งชาติ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ 300,000       อ าเภอเมือง ส านักการศึกษาฯ
(เด็กและเยาวชนกลุ่มองค์กรและ 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
เครือข่ายการท างานด้านเด็กและ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 118
เยาวชนจังหวัดเชียงราย/ประชาชน 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.5
/สือมวลชน/หัวหน้าส่วนราชการ 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
/ผู้แทน อปท. 5.ติดตามและประเมินผล
จ านวนไม่น้อยกว่า 400 คน)



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

6 ค่ายเมล็ดพันธ์สันติวิธีเพ่ือวิถีแห่ง ค่าใช้จ่ายอบรมตามโครงการฯ 300,000       พ้ืนท่ีจังหวัด ส านักการศึกษาฯ
แห่งประชาธิปไตย 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 118
วิทยากรเจ้าหน้าท่ีด าเนินโครงการ 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.6
จ านวนไม่น้อยกว่า 120 คน 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
จ านวน 1 คร้ัง) 5.ติดตามและประเมินผล

7 พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายอบรมตามโครงการฯ 350,000       จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ
ระดับอ าเภอเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
และเช่ือมโยงเครือข่าย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 118
สภาเด็กและเยาวชนในจังหวัด 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.7
เชียงราย ไม่น้อยกว่า 300 คน 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
(จ านวน 1 คร้ัง) 5.ติดตามและประเมินผล

8 การแข่งขันกีฬา "อบจ.เชียงราย เปตอง ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 150,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า" 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
เด็ก เยาวชนและประชาชนเข้าร่วม 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 119
แข่งขัน าม่น้อยกว่า 300 คน 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.8
จ านวน 1 คร้ัง 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล

97



98 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

9 อนุบาลฟันน้ านม ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 200,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
เด็กระดับประฐมวัยใน จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
จ านวนไม่น้อยกว่า 500 คน 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 119
(จ านวน 1 คร้ัง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.9

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

10 แข่งขันว่ายน้ า "อบจ.เชียงราย Summer ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 200,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
Swimming Challenge 11" 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 119
การแข่งขันไม่น้อยกว่า 300 คน 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.10
(จ านวน 1 คร้ัง) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล

11 แข่งขันกีฬาวู๊ดบอล ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 100,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
การแข่งขันไม่น้อยกว่า 200 คน 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 120
(จ านวน 1 คร้ัง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.11

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

12 ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก เยาวชน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานตามโครงการฯ 100,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
และประชาชน 1.ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 120
การแข่งขันไม่น้อยกว่า 150 คน ด าเนินงานตามโครงการฯ ส่งมอบงานเป็น รายการท่ี 1.1.12
(จ านวน 1 คร้ัง) รายเดือน

13 อบรมทักษะการว่ายน้ าข้ันพ้ืนฐานส าหรับ ค่าใช้จ่ายอบรมตามโครงการฯ 200,000       จังหวัดเชียงราย ส านักการศึกษาฯ
เด็กและเยาวชน "ว่ายน้ าเพ่ือชีวิต" 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
เด็ก เยาวชน  เข้าร่วม 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 120
การแข่งขันไม่น้อยกว่า 200 คน 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.13
(จ านวน 1 คร้ัง) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล

14 การแข่งขัน "อบจ.เชียงราย เทนนิสคัพ" ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 130,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
เด็ก เยาวชน และประชาชน เข้าร่วม 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
การแข่งขันไม่น้อยกว่า 150 คน 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 121
(จ านวน 1 คร้ัง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.14

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล
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100 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

15 มหกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 200,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
"สูงวัยเกมส์" 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
(ผู้สูงอายุใน จังหวัดเชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 121
ท่ีมีอายุ 60 ปี ข้ึนไป จ านวนไม่น้อย 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.15
กว่า 300 คน จ านวน 1 คร้ัง) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล

16 มหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 750,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
(ประชาชนในจังหวัดเชียงรายไม่น้อย 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
ก่วา 500 คน จ านวน 1 คร้ัง) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 121

3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.16
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

17 การแข่งขัน อบจ.เชียงราย ฟุตบอล 7 คน ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 200,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
ประจ าปี 2561 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
(ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 122
น้อยกว่า 800 คน จ านวน 1 คร้ัง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.17

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

18 การแข่งขัน อบจ.เชียงราย ฟุตซอล คัพ ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 250,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
ประจ าปี 2561 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ การเรียนรู้และ ข้อบัญญัติปี 61
(ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 นันทนาการ หน้า 122
น้อยกว่า 800 คน จ านวน 1 คร้ัง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.18

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

19 การแข่งขัน อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตามโครงการฯ 300,000       อ าเภอเมือง ส านักการศึกษาฯ
คร้ังท่ี 2 ประจ าปี 2561 1.ขออนุมัติด าเนินงานโครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
(ผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 122
น้อยกว่า 1,000 คน จ านวน 1 คร้ัง) 3.ด าเนินงานโครงการฯ รายการท่ี 1.1.19

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

รวม 4,575,000     
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102 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 16,500         อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ

ขาวด า ขาวด า จ านวน 5 เคร่ืองละ 3,300 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 68
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านัก 80,000         อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
งาน จ านวน 5 เคร่ืองละ 16,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 69
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.2
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.1 การศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.1 การศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swich) จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Swich) 1,600           อบจ.เชียงราย ส านักการศึกษาฯ
จ านวน 1 เคร่ือง ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 69
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.3
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

4 ชุดเคร่ืองเสียงแบบพกพาพร้อมไมค์ จัดซ้ือชุดเคร่ืองเสียงแบบพกพาพร้อมไมค์ 100,000       โรงเรียน ส านักการศึกษาฯ
จ านวน 10 ชุดละ 10,0000 บาท อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 78
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์  
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104 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.1 การศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

5 เคร่ืองฉายภาพข้ามศรีษะ จัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพข้ามศรีษะ 28,000         โรงเรียน ส านักการศึกษาฯ
จ านวน 4 เคร่ืองละ 7,000 บาท อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 78
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

6 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 240,000       โรงเรียน ส านักการศึกษาฯ
จ านวน 10 เคร่ืองละ 24,000 บาท อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 79
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.2
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.1 การศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

7 เตียงเหล็กขนาด 3 ฟุต 2 ช้ัน จัดซ้ือเตียงเหล็กขนาด 3 ฟุต 2 ช้ัน 456,000       โรงเรียน ส านักการศึกษาฯ
จ านวน 40 หลังละ 11,400 บาท อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 79
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.3.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

8 สปริงบอร์ดแทมโพลีน จัดซ้ือสปริงบอร์ดแทมโพลีน 15,000         โรงเรียน ส านักการศึกษาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 79
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.4.1
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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106 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.1 การศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านัก 720,000       โรงเรียน ส านักการศึกษาฯ
งาน ขนาด 19 น้ิว จ านวน 45 เคร่ืองละ อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
16,000 บาท หน้า 80
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ รายการท่ี 1.5.1
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

10 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LDE จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LDE 6,600           โรงเรียน ส านักการศึกษาฯ
ขาวด า ขาวด า จ านวน 2 เคร่ืองละ 3,300 บาท อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 80
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.5.2
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.1 การศึกษา

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

11 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมล้ินชัก จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมล้ินชัก 22,500         โรงเรียน ส านักการศึกษาฯ
จ านวน 5 ตัวๆละ 4,500 บาท อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 123
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

12 ม่านตัดอากาศ จัดซ้ือม่านตัดอากาศ จ านวน 8 เคร่ือง 129,600       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
เคร่ืองละ 16,200 บาท อาคารคชสาร ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 123
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.2
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

รวม 1,815,800     
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108 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง 30,000         ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ

จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 15,000 บาท สระว่ายน้ า ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ อบจ.ชร. หน้า 124
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

2 วาล์วสวมเร็ว ชุดตุ้ม จัดซ้ือวาล์วสวมเร็ว ชุดตุ้ม 46,600         ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
จ านวน 2 เคร่ืองๆละ 23,300 บาท อบจ.ชร. ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 124
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.2
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 เคร่ืองเล่ือยยนต์ จัดซ้ือเคร่ืองเล่ือยยนต์ จ านวน 1 เคร่ือง 7,500           ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ อบจ.ชร. ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 124
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.3.1
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

4 ถังขยะคอนเทนเนอร์ จัดซ้ือถังขยะคอนเทนเนอร์ 540,000       ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
จ านวน 3 ถังๆ ละ 180,000 บาท อบจ.ชร. ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 124
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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110 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

5 ชุดดูดตะกอน 24 ล้อ จัดซ้ือชุดดูดตะกอน 24 ล้อ 20,000         ศูนย์บูรณาการ ส านักการศึกษาฯ
จ านวน 2 ชุดๆ ละ 10,000 บาท อบจ.ชร. ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 125
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.5.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

รวม 644,100       





ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 60,000         จังหวัดเชียงราย กองกิจการสภาฯ

อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายสภาในการตรวจ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ข้อบัญญัติปี 61
สอบฝ่ายบริหาร 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 8

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ รายการท่ี 2.3.7
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

2 อบรมให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 60,000         จังหวัดเชียงราย กองกิจการสภาฯ
ทับซ้อน 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 8
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ รายการท่ี 2.3.8
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

ล ำดับ
ท่ี

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม
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112 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถ่ินในการ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 9
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 2.3.9
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็ง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ของชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 9
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 2.3.10
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 9
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 2.3.11

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

6 เคร่ืองดูดฝุ่น จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 13,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 17
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.8
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

7 เคร่ืองผสมสัญญาณความถ่ีเสียง จัดซ้ือเคร่ืองผสมสัญญาณความถ่ีเสียง 150,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 17
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.2.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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114 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

8 ล าโพงติดผนัง จัดซ้ือล าโพงติดผนัง ขนิดสองทาง 95,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
จ านวน 10 ตัว ๆ ละ9,500 บาท ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 17
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.2
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

9 ล าโพงห้องบันทึกเสียง จัดซ้ือล าโพงห้องบันทึกเสียง 19,500         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 18
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.2.3
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

10 เคร่ืองขยายเสียง จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 3 เคร่ือง 60,000         ห้องประชุมสภาฯ กองกิจการสภาฯ
เคร่ืองละ 20,000 บาท อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 18
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.4
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

11 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 17,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 25
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.16
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

12 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 1 เคร่ือง 15,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 25
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.17
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 5,000           อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.18
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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116 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

14 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 10,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.19
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

15 ตู้อุปกรณ์เครือข่าย จัดซ้ือตู้อุปกรณ์เครือข่าย 5,500           อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.20
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

รวม 3,010,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 105
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.16
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 105
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.17
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
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118 ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 100,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเช่ือมโยงกับ ตามโครงการฯ ด าเนินการอบรม ข้อบัญญัติปี 61
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวิถีการ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด หน้า 106
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 เชียงราย รายการท่ี 1.1.18

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4 เสริมสร้างชุมชนแห่งความสามัคคี ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 106
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.19
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน



ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

5 ส่งเสริมความเสมอภาคทางการเมือง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 106
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.20
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

6 ส่งเสริมประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 107  
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.21
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ  
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน
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120 ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
การพัฒนาท้องถ่ิน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 107
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.22
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 3,400,000     





ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอดอยหลวง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ

ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีส่ีเผ่ำอ ำเภอ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.ดอยหลวง ข้อบัญญัติปี 61
ดอยหลวง จังหวัดเชียงรำย แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 131

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.1
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

2 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่จัน 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       โรงเรียนแม่จัน กองแผนฯ
ตำมโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ วิทยำคม ข้อบัญญัติปี 61
"ป๋ำเวณีย่ีเป็งเมืองแม่จัน" แจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.แม่จัน หน้ำ 132

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.2
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร
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122 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

3 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่จัน 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 300,000       โรงเรียนสันติสุข กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสำน 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่จัน ข้อบัญญัติปี 61
วัฒนธรรมชำติพันธ์ุชนเผ่ำ (ชนเผ่ำเมือง แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 132
แม่จัน) อ.แม่จัน จ.เชียงรำย ประจ ำปี 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.3
2561 4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

4 อุดหนุนส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 300,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
เชียงรำย ตำมโครงกำรสืบสำนประเพณี 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่สำย ข้อบัญญัติปี 61
นมัสกำรและสรงน  ำพระธำตุดอยตุง แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 132
ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.4

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

5 อุดหนุนส ำนักงำนเทศบำลต ำบลแม่สำย 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ.แม่สำย จ.เชียงรำย ตำมโครงกำรจัดงำน 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่สำย ข้อบัญญัติปี 61
มหัศจรรย์ 10 ชำติพันธ์ุ แม่สำยครั งท่ี 6 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 133
ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.1

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

6 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอดอยหลวง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       หอศิลป์ครูจูหลิง กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำน "วันร ำลึกและสืบสำน 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ โรงเรียนอนุบำล ข้อบัญญัติปี 61
ต ำนำนศิลป์ครูจูหลิง ปงกันมูล ประจ ำปี แจ้งขอรับเงินอุดหนุน ดอยหลวง หน้ำ 132
2561" 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร อ.ดอยหลวง รำยกำรท่ี 1.1.5

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

123



124 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

7 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่สรวย 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 280,000       ศำลสมเด็จฯ กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนศำลสมเด็จพระนเรศวร 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่สรวย ข้อบัญญัติปี 61
มหำรำช และของดีอ ำเภอแม่สรวย แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 132
ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.6

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

8 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอพญำ 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       คุ้มพญำเม็งรำย กองแผนฯ
เม็งรำย ตำมโครงกำรไหว้สำพญำมังรำย 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.พญำเม็งรำย ข้อบัญญัติปี 61
ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 133

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.7
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

9 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเวียงป่ำ 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
เป้ำ ตำมโครงกำรจัดงำน 110 ปี ของดี 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงป่ำเป้ำ ข้อบัญญัติปี 61
เวียงป่ำเป้ำ ประจ ำปื พ.ศ.2560 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 141

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.5
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

10 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เวียงแก่น 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
ตำมโครงกำรไหลเรือไฟ อ ำเภอเวียงแก่น 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงแก่น ข้อบัญญัติปี 61
ในเทสกำลออกพรรษำ ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 133

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.1
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

125



126 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

11 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เทิง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 250,000       8 พระธำตุใน กองแผนฯ
ตำมโครงกำรสรงน  ำพระธำตุศักด์ิสิทธ์ิ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เทิง ข้อบัญญัติปี 61
อ ำเภอเทิง แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 133

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.2
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

12 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เทิง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       วัดบุญนำค กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณี "ไหว้สำ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เทิง ข้อบัญญัติปี 61
พระเจ้ำสองสี" อ ำเภอเทิง ประจ ำปี 2560 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 133

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.3
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

13 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เทิง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       วัดร่องวิว กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนบุญเดือน 4 ประเพณี 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เทิง ข้อบัญญัติปี 61
บุญผะเหวด อ ำเภอเทิง ครั งท่ี 9 ประจ ำปี แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 134
2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.4

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

14 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เทิง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       1.หอประชุม กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ โรงเรียนเทศบำล ข้อบัญญัติปี 61
สืบสำนประเพณี ย่ีเป็งอ ำเภอเทิง ประจ ำปี แจ้งขอรับเงินอุดหนุน ต ำบลเวียงเทิง หน้ำ 134
2560 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร 2.บริเวณข่วง รำยกำรท่ี 1.3.5

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล เวียงเทิง
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

127



128 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

15 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เทิง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       1.วัดพระเกิด กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนประเพณีสืบชะตำ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ คงคำรำม ข้อบัญญัติปี 61
แม่น  ำอิงและแข่งขันเรือพำย อ ำเภอเทิง แจ้งขอรับเงินอุดหนุน 2.แม่น  ำอิงเชิง หน้ำ 134
ครั งท่ี 15 ชิงถ้วยพระรำชทำนสมเด็จ 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร สะพำนข่วง รำยกำรท่ี 1.3.6
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล เวียงเทิง
ประจ ำปี 2561 กำรด ำเนินงำน

5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

16 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เวียงแก่น 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       ลำนชมวิวดอย กองแผนฯ
ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ ผำตั ง ข้อบัญญัติปี 61
"ขันโตก 6 องศำ ณ ลำนผำตั ง" แจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เวียงแก่น หน้ำ 134

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.7
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

17 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เวียงแก่น 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       ลำนกิจกรรม กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนมหกรรมดนตรีและ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ จุดชมวิวผำได ข้อบัญญัติปี 61
บทเพลงชนเผ่ำ แจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เวียงแก่น หน้ำ 135

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.8
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

18 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.แม่สำย 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       ลำนวัฒนธรรม กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนสืบสำนชำติพันธ์ุไทลื อ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ ไทลื อ อ.แม่สำย ข้อบัญญัติปี 61

แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 135
3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.9
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

129



130 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

19 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.แม่สำย 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 400,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่สำย ข้อบัญญัติปี 61

แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 135
3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.10
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

20 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เทิง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       ข่วงเวียงเทิง กองแผนฯ
ตำมโครงกำรส่งเสริมสืบสำนภูมิปัญญำ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เทิง ข้อบัญญัติปี 61
ศิลปกำรแสดงท้องถ่ินอ ำเภอเทิง แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 135

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.11
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

21 อุดหนุนสภำวัฒนธรรม อ.เทิง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 600,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนข่วงมหกรรมวัฒนธรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เทิง ข้อบัญญัติปี 61
เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์เผยแพร่แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 135
วิถีชีวิตกลุ่มชำติพันธ์ุอ ำเภอเทิง 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.3.12

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

22 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอป่ำแดด 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนข้ำวหอมและของดี 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.ป่ำแดด ข้อบัญญัติปี 61
อ ำเภอป่ำแดด ครั งท่ี 8 ประจ ำปี 2560 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 141

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.1
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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132 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

23 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่จัน 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       ลำนหน้ำมูลนิธี กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนของดีเมืองแม่จัน 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ สำธำรณกุศลศำล ข้อบัญญัติปี 61
ครั งท่ี 3 ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน เจ้ำแม่จัน หน้ำ 141

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.2
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

24 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอพำน 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 175,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนมหกรรมผลิตภัณฑ์ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.พำน ข้อบัญญัติปี 61
และของดีอ ำเภอพำน แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 141

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.3
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

25 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลอง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       สนำมกีฬำ กองแผนฯ
นอก อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ บ้ำนสันติคีรี ข้อบัญญัติปี 61
ตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรท่อง แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 142
เท่ียว "เทศกำลชิมชำ ดอยแม่สลอง" 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.1
ครั งท่ี 22 ประจ ำปิ พ.ศ.2560 4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

26 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลอง 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       บ้ำนหัวแม่ค ำ กองแผนฯ
ใน อ.แม่ฟ้ำหลวง จ.เชียงรำย 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่ฟ้ำหลวง ข้อบัญญัติปี 61
ตำมโครงกำรจัดงำนวัฒนธรรมชำวดอย แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 142
ดอกบัวตองบำนท่ีบ้ำนหัวแม่ค ำ ครั งท่ี 28 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.2
ประจ ำปี 2561 4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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134 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

27 อุดหนุนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตับเต่ำ 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       ลำนกิจกรรมบ้ำน กองแผนฯ
อ.เทิง จ.เชียงรำย ตำมโครงกำรจัดงำน 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ ร่มฟ้ำไทย อ.เทิง ข้อบัญญัติปี 61
ดอกเสี ยวบำน ณ ภูชี ฟ้ำ ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 142

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.3
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

รวม 5,205,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเวียงแก่น 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 100,000       บ้ำนโล๊ะ กองแผนฯ

ตำมโครงกำรจัดงำนองุ่นไร้เมล็ด 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงแก่น ข้อบัญญัติปี 61
อ ำเภอเวียงแก่น ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 179

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.1
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

2 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครองอ ำเภอเวียงแก่น 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000       ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
ตำมโครงกำรจัดงำนเทศกำลส้มโอและ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงแก่น ข้อบัญญัติปี 61
ของดีอ ำเภอเวียงแก่น ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 179

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.2
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

รวม 300,000       

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 3.2 กำรเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
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136 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโรงเรียนด ำรงค์รำษฎร์สงเครำะห์ 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 500,000     โรงเรียนด ำรงค์ กองแผนฯ

ตำมโครงกำรพัฒนำปรับปรุงห้องสมุด 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ รำษฎร์สงเครำะห์ ข้อบัญญัติปี 61
ตำมยุคไทยแลนด์ 4.0 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 69

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.1
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

2 อุดหนุนศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำ 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 200,000     ศูนย์กำรศึกษำ กองแผนฯ
จังหวัดเชียงรำย ตำมโครงกำรส่งเสริม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ พิเศษประจ ำ ข้อบัญญัติปี 61
พัฒนำคุณภำพชีวิตแก่เด็กพิกำร แจ้งขอรับเงินอุดหนุน จังหวัดเชียงรำย หน้ำ 69
ในจังหวัดเชียงรำย 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.2

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข
แผนงาน 2.1 กำรศึกษำ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข
แผนงาน 2.1 กำรศึกษำ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 อุดหนุนโรงเรียนสำมัคคีวิทยำคม 1.แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 400,000     โรงเรียนสำมัคคีฯ กองแผนฯ
ตำมโครงกำรปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เมือง จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
สำมัคคีวิทยำคม  แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 70
เป็น Digital SAMAKKHIWITTHAYAKHOM 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.3
เฟส 3 4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

4 อุดหนุนโรงเรียนอนุบำลเชียงของ 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 150,000     โรงเรียนอนุบำล กองแผนฯ
ตำมโครงกำรเสริมสร้ำงปัญญำพัฒนำไปสู่ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ เชียงของ ข้อบัญญัติปี 61  
กำรศึกษำไทยด้วยด้วยกิจกรรมสะเต็ม แจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เชียงรำย หน้ำ 70
ศึกษำ 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.4

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

137



138 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข
แผนงาน 2.1 กำรศึกษำ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

5 อุดหนุนโรงเรียนอนุบำลเชียงของ 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 150,000     โรงเรียนอนุบำล กองแผนฯ
ตำมโครงกำรเปิดโลกวิชำกำรอนุบำล 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ เชียงของ ข้อบัญญัติปี 61
เชียงของ แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 70

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.5
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

6 อุดหนุนส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 600,000     โรงเรียนเวียงชัยฯ กองแผนฯ
จังหวัดเชียงรำย ตำมโครงกำรพัฒนำ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ ต ำบลเวียงเหนือ ข้อบัญญัติปี 61
ทักษะวิชำกำรแก่นักเรียน เพ่ือเช่ือมสัมพันธ์แจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ ำเภอเวียงชัย หน้ำ 70
และบูรณำกำรกำรเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.6

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

รวม 2,000,000   



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโรงพยำบำลยุพรำชเชียงของ 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 80,000          รพ. สมเด็จพระยุพกองแผนฯ

ตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ รำชเชียงของ ข้อบัญญัติปี 61
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์บดินทร แจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เชียงของ หน้ำ 89
เทพยวรำงกรู 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร จ.เชียงรำย รำยกำรท่ี 1.1.1

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

รวม 80,000          

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำกำรศึกษำและกำรสำธำรณสุข
แผนงาน 2.2 สำธำรณสุข

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

139



140 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 500,000      ศูนย์กำรค้ำอิมแพค กองแผนฯ

เชียงรำย ตำมโครงกำรรณรงค์ป้องกัน 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ เมืองทองธำนี ข้อบัญญัติปี 61
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด แจ้งขอรับเงินอุดหนุน จ.นนทบุรี หน้ำ 107
 (TO BE NUMBER ONE) 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.1.1

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

2 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        อ.ป่ำแดด กองแผนฯ
อ ำเภอป่ำแดด ตำมโครงกำรพัฒนำสตรี 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ ข้อบัญญัติปี 61
และเสริมสร้ำงสัมมำชีพของสตรีและ แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 108
ครอบครัว 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.1

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        หอประชุมท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเวียงชัย ตำมโครงกำรอบรมสตรี 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงชัย ข้อบัญญัติปี 61
กับวิถีชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 108
ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.2

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

4 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอพญำเม็งรำยตำมโครงกำรกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.พญำเม็งรำย ข้อบัญญัติปี 61
ส่งเสริมสุขภำพเน่ืองในวันสตรีสำกล แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 108
ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.3

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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142 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

5 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเวียงแก่นตำมโครงกำรงำนวันสตรี 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงแก่น ข้อบัญญัติปี 61
สำกล อ ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 108
ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.4

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

6 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอขุนตำลตำมโครงกำรสตรีไทยใส่ใจ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.ขุนตำล ข้อบัญญัติปี 61
สุขภำพ เน่ืองในวันสตรีสำกล แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 1108
ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.5

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

7 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวงตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่ฟ้ำหลวง ข้อบัญญัติปี 61
เน่ืองในวันสตรีสำกล ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 109

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.6
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

8 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        หอประชุมท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอแม่ลำวตำมโครงกำรอบรมให้ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่ลำว ข้อบัญญัติปี 61
ควำมรู้เก่ียวกับภัยจำก Internet แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 109
เน่ืองในวันสตรีสำกล ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.7

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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144 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

9 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ศูนย์สุขภำวะ กองแผนฯ
อ ำเภอเวียงเชียงรุ้งตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ ผู้สูงอำยุ ข้อบัญญัติปี 61
วันสตรีสำกล ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เวียงเชียงรุ้ง หน้ำ 109

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.8
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

10 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอดอยหลวงตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.ดอยหลวง ข้อบัญญัติปี 61
วันสตรีสำกล ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 109

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.9
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

11 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเชียงของตำมโครงกำรส่งเสริม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เชียงของ ข้อบัญญัติปี 61
สตรีไทยใส่ใจสุขภำพ เน่ืองในวันสตรีสำกล แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 109
ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.10

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

12 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำตำมโครงกำรอบรมให้ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงป่ำเป้ำ ข้อบัญญัติปี 61
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยเร่ืองขำยตรงและ แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 110
แชร์ลูกโซ่ขององค์กรพัฒนำสตรีอ ำเภอ 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.11
เวียงป่ำเป้ำเน่ืองในวันสตรีสำกล 4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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146 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

13 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        หอประชุมท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเชียงแสนตำมโครงกำรอบรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เชียงแสน ข้อบัญญัติปี 61
ส่งเสริมสถำนภำพสตรีด้ำนกฎหมำย แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 110
และยุติกำรกระท ำรุนแรงต่อเด็กและสตรี 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.12

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

14 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        หอประชุมพระเจ้ำ กองแผนฯ
อ ำเภอแม่สำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ พรหมมหำรำช ข้อบัญญัติปี 61
วันสตรีสำกล ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.แม่สำย หน้ำ 110

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.13
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

15 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        อำคำรสุขภำวะ กองแผนฯ
อ ำเภอแม่สรวยตำมโครงกำรอบรมเสริม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อบต.แม่พริก ข้อบัญญัติปี 61
สร้ำงควำมรู้กฎหมำยเบ้ืองต้น แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 110
อ ำเภอแม่สรวย 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.14

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

16 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 70,000        วัดพระแก้ว กองแผนฯ
อ ำเภอเมืองเชียงรำยตำมโครงกำรจัด 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เมือง ข้อบัญญัติปี 61
กิจกรรมวันสตรีสำกล ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน จ.เชียงรำย หน้ำ 110

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.15
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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148 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

17 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 70,000        ศูนย์บริกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเทิงตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ นักท่องเท่ียวภำค ข้อบัญญัติปี 61
กลุ่มสตรีเน่ืองในวันสตรีสำกล ประจ ำปี แจ้งขอรับเงินอุดหนุน เหนือตอนบน หน้ำ 111
2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร อ.เทิง รำยกำรท่ี 1.2.16

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

18 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 70,000        หอประชุมท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอพำนตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.พำน ข้อบัญญัติปี 61
เน่ืองในวันสตรีสำกล อบรมเศรษฐกิจ แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 111
พอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตำมแนวพระรำช 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.17
ด ำริ 4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

19 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 70,000        หอประชุมท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอแม่จันตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่จัน ข้อบัญญัติปี 61
เน่ืองในวันสตรีสำกล ประจ ำปี พ.ศ.2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 111

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.18
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

20 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        พ้ืนท่ี ตงป่ำแงะ กองแผนฯ
อ ำเภอป่ำแดดตำมโครงกำรปลูกป่ำ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.ป่ำแดด ข้อบัญญัติปี 61
เฉลิมพระเกียรติพระบรมรำชินีนำรถ แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 111

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.19
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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150 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

21 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเวียงชัยตำมโครงกำรอบรมคุณธรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงชัย ข้อบัญญัติปี 61
จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 111
เน่ืองในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.20

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

22 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ส ำนักวัดใหม่ กองแผนฯ
อ ำเภอพญำเม็งรำยตำมโครงกำร 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อุดมธรรม ข้อบัญญัติปี 61
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระนำงเจ้ำ แจ้งขอรับเงินอุดหนุน บ้ำนสันเชียงใหม่ หน้ำ 112
สิริกิต์ิพระบรมรำชินีนำถ เน่ืองในวันแม่ 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.21
แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

23 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        หอประชุมท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเวียงแก่นตำมโครงกำรวันแม่แห่งชำติ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงแก่น ข้อบัญญัติปี 61
อ ำเภอเวียงแก่น ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 112

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.22
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

24 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอขุนตำลตำมโครงกำรอบรมร ำลึก 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.ขุนตำล ข้อบัญญัติปี 61
พระคุณแม่ของแผ่นดินเน่ืองในวันแม่แห่ง แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 112
ชำติ ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.23

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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152 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

25 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอแม่ฟ้ำหลวงตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่ฟ้ำหลวง ข้อบัญญัติปี 61
เน่ืองในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 112

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.24
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

26 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอแม่ลำวตำมโครงกำรอบรมอำชีพ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่ลำว ข้อบัญญัติปี 61
เหรียญโปรยทำนแก่สตรีสูงวัย เน่ืองในวัน แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 113
แม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.25

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

27 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเวียงเชียงรุ้งตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงเชียงรุ้ง ข้อบัญญัติปี 61
เน่ืองในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 113

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.26
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

28 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 30,000        หอประชุมท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอดอยหลวงตำมโครงกำรเทิดพระเกียรติ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.ดอยหลวง ข้อบัญญัติปี 61
มหำรำชินีเน่ืองในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 113
2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.27

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

153



154 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

29 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        หอประชุมท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเชียงของตำมโครงกำรเทิดพระเกียรติ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เชียงของ ข้อบัญญัติปี 61
แม่แห่งแผ่นดินเน่ืองในวันแม่แห่งชำติ แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 113
ประจ ำปี 2561 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.28

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

30 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำตำมโครงกำรอบรมให้ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เวียงป่ำเป้ำ ข้อบัญญัติปี 61
ควำมรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับกฎหมำยใกล้ตัว แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 113
กลุ่มพัฒนำสตรีอ ำเภอเวียงป่ำเป้ำเน่ืองใน 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.29
วันแม่แห่งชำติ 4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

31 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเชียงแสนตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เชียงแสน ข้อบัญญัติปี 61
วันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 114

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.30
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

32 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        หอประชุมพระเจ้ำ กองแผนฯ
อ ำเภอแม่สำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ พรหมมหำรำช ข้อบัญญัติปี 61
วันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.แม่สำย หน้ำ 114

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.31
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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156 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

33 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 50,000        หอประชุมท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอแม่สรวยตำมโครงกำรเสริมสร้ำง 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่สรวย ข้อบัญญัติปี 61
ควำมรู้ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม อ ำเภอแม่สรวยแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 114

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.32
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

34 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 70,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเมืองเชียงรำยตำมโครงกำรจัดกิจกรรม 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เมืองเชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
เน่ืองในวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 114

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.33
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

35 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 70,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอเทิงตำมโครงกำรนำนำอำชีพ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.เทิง ข้อบัญญัติปี 61
เทิดพระเกียรติ 12 สิงหำมหำรำชินี แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 114

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.34
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

36 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 70,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอพำนตำมโครงกำรจัดกิจกรรมเน่ืองใน 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.พำน ข้อบัญญัติปี 61
วันแม่แห่งชำติ อบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับเร่ือง แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 115
กำรเข้ำสู่วัยทองและผู้สูงอำยุ 3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.35

4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ
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158 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
แผนงาน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

37 อุดหนุนคณะกรรมกำรพัฒนำสตรี 1แจ้งหน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนทรำบ 70,000        ท่ีว่ำกำร กองแผนฯ
อ ำเภอแม่จันตำมโครงกำรจัดกิจกรรมวันแม่ 2.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนท ำหนังสือ อ.แม่จัน ข้อบัญญัติปี 61
แห่งชำติ ประจ ำปี 2561 แจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้ำ 115

3.เบิกจ่ำยงบประมำณ/ด ำเนินงำนโครงกำร รำยกำรท่ี 1.2.36
4.หน่วยงำนท่ีได้รับเงินอุดหนุนรำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
5.ติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร/
รำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

รวม 2,100,000    



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 100,000       อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

อบจ.เชียงราย อบจ.เชียงรายว่ามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ข้อบัญญัติปี 61
อย่างไรสามารถน าข้อบกพร่องกลับมาทบทวน หน้า 31
การจัดท าแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และ รายการท่ี 2.2.2
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามระบบ e-plan
โดยจัดท ารายงานปีละ 2 คร้ังในเดือน เม.ย
และ ต.ค ของทุกปี
1.ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลเพ่ือก าหนดวิธีการในการติดตาม
2.ด าเนินการติดตามตามแนวทาง วิธีการท่ี
คณะกรรมการฯ ก าหนด
3.สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
การตรวจติดตาม จัดท าเป็นร่างรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
4.เชิญคณะกรรมการประชุมเพ่ือพิจารณาฯ
5.รายงานให้ผู้บริหารทราบเพ่ือประกาศใช้
เป็นรายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา อบจ.เชียงราย

ล ำดับ
ท่ี

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม
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160 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

2 จัดท าแผนพัฒนา อบจ.เชียงราย จัดประชุมประชาคมเพ่ือให้ได้มาถึงความ 800,000       อบจ.เชียงราย กองแผนฯ
ต้องการของประชาชน ประชุมคณะกรรมการ ข้อบัญญัติปี 61
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการ หน้า 31
ท่ีเก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนา รายการท่ี 2.2.3
1.รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีจ าเป็นต่อ ด าเนินการตามหนัง
การพัฒนาท้องถ่ิน สือส่ังการ
2.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
3.จัดประชุมประชาคม
4.รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ท่ีได้มา
จากการประชาคม และจากภาคส่วนต่างๆ
5.ประชุมคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือร่วมกัน
จัดท าและพิจารณาร่างแผนพัฒนา
6.เสนอผู้บริหารเพ่ือประกาศใช้



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

3 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมประชุม/อบรม จ านวน 3 คร้ัง/ปี 100,000       อบจ.เชียงราย กองแผนฯ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 1.จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นข้อเสนอ ข้อบัญญัติปี 61
ท้องถ่ิน แนะในการด าเนินงานของศูนย์ฯ หน้า 31

2.รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะท่ีได้จากการ รายการท่ี 2.2.4
ประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ
3.ด าเนินกิจกรรมของศูนย์ตามข้อเสนอแนะ
ข้อคิดเห็น
4.ประเมินผลการด าเนินงาน
5.น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
การด าเนินงานของศูนย์ฯ
6.รายงานผู้บริหารทราบ
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162 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

4 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพ อบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดท าแผนชุมชน 120,000       อบจ.เชียงราย กองแผนฯ
ในการจัดท าแผนชุมชน แก่ผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ข้อบัญญัติปี 61

1.ประสานข้อมูลจากส านักงานพัฒนาชุมชน หน้า 32
จังหวัดเชียงราย เพ่ือรวบรวมข้อมูลรายช่ือ รายการท่ี 2.2.5
หมู่บ้านท่ีไม่ผ่านตัวช้ีวัดเร่ืองการจัดท าแผน
ชุมชน
2.ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานการจัด
อบรมร่วมกับวิทยากร
3.จัดท าเอกสารการอบรม จัดเตรียมสถานท่ี
จัดอบรม
4.ด าเนินการอบรมตามแนวทางตามแนวทาง
ท่ีก าหนด
5.สรุปผลการด าเนินงานรายงานผู้บริหาร



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

5 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนพัฒนาอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการฯ 600,000       อบจ.เชียงราย กองแผนฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 1.ประสานหน่วยงานเพ่ือขอรับการสนับสนุน ข้อบัญญัติปี 61

วิทยากร และขอศึกษาดูงาน หน้า 32
2.ท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการในการเข้ารับ รายการท่ี 2.2.6
การอบรมและศึดษาดูงาน
3.จัดเตรียมเอกสารการอบรม จัดซ้ือจัดจ้าง
4.ด าเนินการอบรมและศึกษาดูงานตามตาราง
5.สรุปผลการด าเนินงานและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

6 เคร่ืองเย็บเอกสารไฟฟ้า จัดซ้ือเคร่ืองเย็บเอกสารไฟฟ้า 41,250         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 34
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล
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164 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

7 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 35,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 34
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.2.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล 90,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ
ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 ผล แบบท่ี 2 จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 30,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 34
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.3.1
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

9 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 17,400         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ
จ านวน 3 เคร่ือง ๆ ละ 5,800 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 35
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.3.2
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

10 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 7,900           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 35
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.3.3
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

รวม 1,911,550     
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ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 60,000         จังหวัดเชียงราย กองกิจการสภาฯ

อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายสภาในการตรวจ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ข้อบัญญัติปี 61
สอบฝ่ายบริหาร 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 8

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ รายการท่ี 2.3.7
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

2 อบรมให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 60,000         จังหวัดเชียงราย กองกิจการสภาฯ
ทับซ้อน 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 8
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ รายการท่ี 2.3.8
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

ล ำดับ
ท่ี

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม
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112 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถ่ินในการ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 9
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 2.3.9
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็ง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ของชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 9
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 2.3.10
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 9
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 2.3.11

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

6 เคร่ืองดูดฝุ่น จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 13,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 17
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.8
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

7 เคร่ืองผสมสัญญาณความถ่ีเสียง จัดซ้ือเคร่ืองผสมสัญญาณความถ่ีเสียง 150,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 17
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.2.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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114 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

8 ล าโพงติดผนัง จัดซ้ือล าโพงติดผนัง ขนิดสองทาง 95,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
จ านวน 10 ตัว ๆ ละ9,500 บาท ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 17
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.2
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

9 ล าโพงห้องบันทึกเสียง จัดซ้ือล าโพงห้องบันทึกเสียง 19,500         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 18
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.2.3
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

10 เคร่ืองขยายเสียง จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 3 เคร่ือง 60,000         ห้องประชุมสภาฯ กองกิจการสภาฯ
เคร่ืองละ 20,000 บาท อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 18
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.4
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

11 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 17,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 25
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.16
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

12 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 1 เคร่ือง 15,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 25
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.17
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 5,000           อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.18
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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116 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

14 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 10,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.19
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

15 ตู้อุปกรณ์เครือข่าย จัดซ้ือตู้อุปกรณ์เครือข่าย 5,500           อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.20
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

รวม 3,010,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 105
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.16
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 105
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.17
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
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118 ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 100,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเช่ือมโยงกับ ตามโครงการฯ ด าเนินการอบรม ข้อบัญญัติปี 61
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวิถีการ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด หน้า 106
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 เชียงราย รายการท่ี 1.1.18

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4 เสริมสร้างชุมชนแห่งความสามัคคี ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 106
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.19
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน



ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

5 ส่งเสริมความเสมอภาคทางการเมือง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 106
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.20
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

6 ส่งเสริมประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 107  
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.21
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ  
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน
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120 ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
การพัฒนาท้องถ่ิน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 107
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.22
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 3,400,000     





ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดมหกรรมจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชนและ ค่ำใช้จ่ำยจัดงำนตำมโครงกำรฯ 200,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ

ท้องถ่ินสินค้ำทำงกำรเกษตรปลอดสำรพิษ 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
พืช ผัก พ้ืนเมืองเจียงฮำย 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 100
(จ ำนวน 1 คร้ัง) 3.ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร รำยกำรท่ี 1.1.1

4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

2 มหกรรมประชำรัฐจังหวัดเชียงรำย ค่ำใช้จ่ำยจัดงำนตำมโครงกำรฯ 100,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
(จ ำนวน 1 คร้ัง) 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61

2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 100
3.ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร รำยกำรท่ี 1.1.2
4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

3 ส่งเสริมกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรด้ำน จัดฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ 640,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
สินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มพัฒนำสตรี 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงรำย 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 101
(จ ำนวน 2 รุ่น  ) 3.ติดตำมและประเมินผล รำยกำรท่ี 1.1.3

4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

หน่วยด ำเนินกำร
พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร
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169 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด ำเนินกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร

4 ส่งเสริมอำชีพกลุ่มผลิตผ้ำ ทอผ้ำกลุ่มพัฒนำ จัดฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ 360,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
สตรี และกลุ่มอำชีพจังหวัดเชียงรำย 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
(จ ำนวน 1 คร้ัง ) 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 101

3.ติดตำมและประเมินผล รำยกำรท่ี 1.1.4
4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

5 บริหำรจัดกำรร้ำนค้ำเพ่ือจ ำหน่ำยสินค้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรฯ 100,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถ่ินเชียงรำย 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61

2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 101
3.ติดตำมและประเมินผล รำยกำรท่ี 1.1.5
4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

6 อบรมกำรพัฒนำโรงเรียนผู้สูงอำยุเพ่ือ จัดฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ 2,000,000     ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
พัฒนำคุณภำพชีวิตผู้สูงอำยุจังหวัดเชียงรำย 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
(กิจกรรมท่ี 1  จ ำนวน 18 คร้ัง 1,800 คน, 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 102
กิจกรรมท่ี 2 จ ำนวน 4 คร้ัง รวม 1,000 คน) 3.ติดตำมและประเมินผล รำยกำรท่ี 1.1.6

4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด ำเนินกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร

7 ฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพกลุ่มพัฒนำสตรี จัดฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ 3,000,000     ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
จังหวัดเชียงรำย 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
(จ ำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 1,812 คน) 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 102

3.ติดตำมและประเมินผล รำยกำรท่ี 1.1.7
4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

8 จัดฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนำ ควำมรู้ ทักษะ จัดฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ 150,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
กำรประกอบอำชีพให้กับเด็กและเยำวชน 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
และผู้ด้อยโอกำส 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 102
( จ ำนวน 1 คร้ัง) 3.ติดตำมและประเมินผล รำยกำรท่ี 1.1.8

4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

9 พัฒนำศักยภำพผู้น ำชุมชนและคณะกรรม จัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนตำมโครงกำรฯ 2,000,000     อบรมและศึกษำ กองส่งเสริมฯ
กำรชุมชนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนส่ิงแวด 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร ดูงำน จ.เพชรบุรี ข้อบัญญัติปี 61
ล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 103
(จ ำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 180 คน) 3.ติดตำมและประเมินผล รำยกำรท่ี 1.1.9

4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

170



171 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
หน่วยด ำเนินกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร

10 พัฒนำชุมชนต้นแบบสู่กำรเป็นชุมชน จัดฝึกอบรมตำมโครงกำรฯ 300,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
เข้มแข็งอย่ำงย่ังยืน 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
(จ ำนวน 6 แหล่ง/ปี) 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน หน้ำ 103

3.ติดตำมและประเมินผล รำยกำรท่ี 1.1.10
4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

รวม 8,850,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำ จัดฝึกอบรมเด็กและเยำวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 1,065,000     ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ

ศักยภำพของเด็กและเยำวชนในพ้ืนท่ี เชียงรำย จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงรำย เพ่ือท ำหน้ำท่ีมัคคุเทศก์ 1.จัดหำข้อมูลและกลุ่มเป้ำหมำยในกำร หน้ำ 136
อำสำ คัดสรรเพ่ือเป็นตัวแทนมัคคุเทศก์อำสำ รำยกำรท่ี 1.1.2
(จ ำนวนเด็กและเยำวชนในพ้ืนท่ีจังหวัด 2.ขออนุมัติในหลักกำรด ำเนินกำร
เชียงรำย จ ำนวน 150 คน) 3.ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินกำร

4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

2 พัฒนำศักยภำพและให้ควำมรู้ทักษะด้ำน จัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำ 300,000       อ.เชียงของ กองส่งเสริมฯ
กำรท่องเท่ียวทำงวัฒนธรรม กำรท่องเท่ียว ศักยภำพและให้ควำมรู้ทักษะด้ำนกำรท่องเท่ียว ข้อบัญญัติปี 61
เชิงอนุรักษ์ กำรท่องเท่ียวเชิงเกษตร 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร หน้ำ 137
กำรท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กำรท่องเท่ียวโดย 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน รำยกำรท่ี 1.1.3
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย 3.ติดตำมและประเมินผล
(จ ำนวน 1 คร้ัง) 4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำรหน่วยด ำเนินกำร

172



173 ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำรหน่วยด ำเนินกำร

4 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพจัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเชิงปฏิบัติกำร 300,000       อ.แม่สรวย กองส่งเสริมฯ
กำรจัดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้ำนแม่ เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรจัดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน ข้อบัญญัติปี 61
จันใต้ ต.ท่ำก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร หน้ำ 137
(จ ำนวน 1 คร้ัง) 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน รำยกำรท่ี 1.1.4

3.ติดตำมและประเมินผล
4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

5 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำ 100,000       อ.เชียงแสน กองส่งเสริมฯ
บริหำรจัดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชนบ้ำน ศักยภำพกำรจัดกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน ข้อบัญญัติปี 61
ดอยสะโง้ กำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร หน้ำ 138
และกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ต.ศรีดอนมูล 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน รำยกำรท่ี 1.1.5
อ.เชียงแสน จ.เชียงรำย 3.ติดตำมและประเมินผล
(จ ำนวน 1 คร้ัง) 4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

6 ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำ จัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ือพัฒนำ 300,000       อ.แม่ลำว กองส่งเสริมฯ
ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรโฮมสเตย์และ ศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรโฮมสเตย์และ ข้อบัญญัติปี 61
กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน กำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวโดยชุมชน หน้ำ 138
กลุ่มโฮมสเตย์บ้ำนร่องปลำยนำ ต.บัวสลี 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร รำยกำรท่ี 1.1.6
อ.แม่ลำว จ.เชียงรำย 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน
(จ ำนวน 1 คร้ัง) 3.ติดตำมและประเมินผล

4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ



ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำรหน่วยด ำเนินกำร

7 เพ่ิมประสิทธิภำพให้กับบุคลำกรด้ำนกำร จัดฝึกอบรมบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวและ 500,000       จ.ภูเก็ต กองส่งเสริมฯ
ท่องเท่ียวและด้ำนส่ือประชำสัมพันธ์ ด้ำนส่ือประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงรำย จ.พังงำ ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงรำย 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร จ.ระยอง หน้ำ 139
(จ ำนวน 2 รุ่น) 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน จ.จันทบุรี รำยกำรท่ี 1.1.7

3.ติดตำมและประเมินผล
4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

8 จัดท ำส่ือประชำสัมพันธ์สถำนท่ีท่องเท่ียว เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำส่ือประชำ 240,000       อบจ.เชียงรำย กองส่งเสริมฯ
จังหวัดเชียงรำย สัมพันธ์สถำนท่ีท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
(จ ำนวน 2 ประเภท) 1.บันทึกหลักกำรขอด ำเนินกำร หน้ำ 139

2.ด ำเนินกำรตำม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำงฯ พ.ศ.2560 รำยกำรท่ี 1.1.8
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ำยงบประมำณ
5.ติดตำมและประเมินผล

9 ฝึกอบรมยุวสภำวัฒนธรรมส่งเสริม จัดฝึกอบรมยุวสภำวัฒนธรรมส่งเสริมกำร 200,000       อ.เทิง กองส่งเสริมฯ
กำรท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอ ำเภอเทิง ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอ ำเภอเทิง ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงรำย 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร หน้ำ 140
(จ ำนวน 1 คร้ัง) 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน รำยกำรท่ี 1.1.9

3.ติดตำมและประเมินผล
4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

174



175 ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 กำรศำสนำ วัฒนธรรมและนันทนำกำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำรหน่วยด ำเนินกำร

10 ฟ้ืนฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรฟ้ืนฟูและปรับปรุง 1,000,000     อ.ขุนตำล กองส่งเสริมฯ
เพ่ือพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี ภูมิทัศน์แหล่งท่องเท่ียว ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงรำย 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องด ำเนินกำร หน้ำ 140
( จ ำนวน 1 แห่ง) 2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน รำยกำรท่ี 1.1.2

3.ติดตำมและประเมินผล
4.สรุปผลรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ

รวม 4,005,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดงำนสับปะรดนำงแล ภูแล ล้ินจ่ี และ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนสับปะรดนำงแล ภูแล 800,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ

ของดีเหมืองเชียงรำย ล้ินจ่ีและของดีเมืองเชียงรำย จ.เชียงรำย ข้อบัญญัติปี 61
(จ ำนวน 1 คร้ัง) 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องเตรียมกำรด ำเนินกำร หน้ำ 178

2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน รำยกำรท่ี 1.1.1
3.ติดตำมและประเมินผล
4.สรุปผลรำยงำนผู้บริหำร

2 ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ิมศักยภำพ จัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนเพ่ิมศักยภำพ 600,000       อ.แม่สรวย กองส่งเสริมฯ
และควำมสำมำรถของชุมชนด้ำนกำร และควำมสำมำรถของชุมชนด้ำนกำร ข้อบัญญัติปี 61
เกษตรผสมผสำน เกษตรผสมผสำน หน้ำ 178
(จ ำนวน 2 รุ่น) 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องเตรียมกำรด ำเนินกำร รำยกำรท่ี 1.1.2

2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน
3.ติดตำมและประเมินผล
4.สรุปผลรำยงำนผู้บริหำร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 3.2 กำรเกษตร

176



177 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
แผนงำน 3.2 กำรเกษตร

3 ฝึกอบรมและศึกษำดูงำนกำรส่งเสริมกำร จัดฝึกอบรมและศึกษำดูงำนกำรส่งเสริมกำร 440,000       อ.เทิง กองส่งเสริมฯ
ปลูกข้ำวอินทรีย์โดยยึดหลักทฤษฎี ปลูกข้ำวอินทรีย์โดยยึดหลักทฤษฎี อ.พำน ข้อบัญญัติปี 61
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง หน้ำ 179
(จ ำนวน 1 คร้ัง) 1.ประสำนผู้เก่ียวข้องเตรียมกำรด ำเนินกำร รำยกำรท่ี 1.1.3

2.ด ำเนินกำรตำมแผนกำรด ำเนินงำน
3.ติดตำมและประเมินผล
4.สรุปผลรำยงำนผู้บริหำร

รวม 1,840,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเร่ืองเอดส์ ค่าใช้จ่ายการอบรมพัฒนาทักษะกระบวน 352,800      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเร่ืองเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 6 รุ่น ๆ ละ 200  คน) 1.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 82

2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.1
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
4.ติดตามและประเมินผล

2 อบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน ค่าใช้จ่ายอบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพใน 90,000        ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
(ยสร) โรงเรียน (ยสร) จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง  จ านวน 200  คน) 1.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 82

2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.2
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
4.ติดตามและประเมินผล

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

178



179 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

3 อบรมและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคติดต่อ ค่าใช้จ่ายการอบรมตามโครงการฯ 51,000        ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ระหว่างสัตว์และคนตามแนวชายแดน 1.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 2 คร้ัง  จ านวน 100  คน) 2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน หน้า 83

3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย รายการท่ี 1.1.3
4.ติดตามและประเมินผล

4 จัดประชุมวิชาการให้ความรู้ประชาชนเร่ือง ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการฯ 96,000        ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
โรคติดต่อ 1.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง  จ านวน 300  คน) 2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน หน้า 83

3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย รายการท่ี 1.1.4
4.ติดตามและประเมินผล

5 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 200,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 1.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง) 2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน หน้า 83

3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย รายการท่ี 1.1.5
4.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

6 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 98,000        ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 1.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1คร้ัง) 2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน หน้า 84

3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย รายการท่ี 1.1.6
4.ติดตามและประเมินผล

7 ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการฯ 153,600      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ในการเฝ้าระวังโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย 1.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 90  คน) 2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน หน้า 84

3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย รายการท่ี 1.1.7
4.ติดตามและประเมินผล

8 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 170,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงราย 1.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 18  คร้ัง) 2.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน หน้า 84

3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย รายการท่ี 1.1.8
4.ติดตามและประเมินผล

180



181 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

9 อบรมแกนน าหมู่บ้านจัดการสุขภาพ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการฯ 3,000,000    ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
จังหวัดเชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 4 รุ่น 1,812  คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 85

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.9
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

10 อบรมการดูแลผู้ป่วยโรคไตเร้ือรังจังหวัด ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการฯ 100,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
เชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 รุ่น จ านวน 520 คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 85

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.10
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

11 อบรมด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการฯ 250,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ทางเลือกจังหวัดเชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 2 รุ่น รวม 1,312 คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 85

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.11
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

12 อบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัด ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการฯ 800,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
เชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(กิจกรรมท่ี 1 จ านวน 620 คน 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 86
กิจกรรมท่ี 2 ศึกษาดูงาน 135 คน 3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.12
1 รุ่น 5 วัน 3 คืน) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย

5.ติดตามและประเมินผล

13 อบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการฯ 100,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ออกก าลังกายจังหวัดเชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 รุ่น จ านวน 520 คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 86

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.13
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

14 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการออก ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 250,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ก าลังกายจังหวัดเชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 8 รายการ) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 86

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.14
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

182



183 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

15 รณรงค์ประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 200,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
จังหวัดเชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 7 รายการ) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 87

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.15
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

16 เตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการฯ 142,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
(จ านวน 4 คร้ัง ๆ 100  คน) 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 87
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.16
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

17 เสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมตามโครงการฯ 100,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
จากอุบัติภัยบนท้องถนน 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 500  คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 87

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.17
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

18 รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคมะเร็งท่อน้ าดี ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 200,000      รพ.เชียงราย กองส่งเสริมฯ
จังหวัดเชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ประชานุเคราะห์ ข้อบัญญัติปี 61
(ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี ผู้ป่วยท่ัวไป 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และ 18 อ าเภอ หน้า 88
และประชาชนในโรงพยาบาลใน 3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน ในพ้ืนท่ี รายการท่ี 1.1.18
18 อ าเภอ) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย จ.เชียงราย

5.ติดตามและประเมินผล

19 รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคไตวายเร้ือรัง ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 200,000      รพ.เชียงราย กองส่งเสริมฯ
จังหวัดเชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ประชานุเคราะห์ ข้อบัญญัติปี 61
(ผู้ป่วยไตวายเร้ือรังผู้ป่วยท่ัวไปและ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และ 18 อ าเภอ หน้า 88
ประชาชนท่ัวไป  จ านวน 500 คน) 3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน ในพ้ืนท่ี รายการท่ี 1.1.19

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย จ.เชียงราย
5.ติดตามและประเมินผล

20 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแพทย์พ้ืนบ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 200,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ล้านนาจังหวัดเชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(สมาชิกสภาหมอเมืองล้านนา  จังหวัด 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 88
เชียงราย  จ านวน 18 อ าเภอ) 3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.20

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

184



185 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

21 รณรงค์ประชาสัมพันธ์โรคมะเร็งเต้านม ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 200,000      รพ.เชียงราย กองส่งเสริมฯ
จังหวัดเชียงราย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ประชานุเคราะห์ ข้อบัญญัติปี 61
(ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมผู้ป่วยท่ัวไปและ 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 และ 18 อ าเภอ หน้า 89
ประชาชนในโรงพยาบาลเชียงราย 3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน ในพ้ืนท่ี รายการท่ี 1.1.21
และ 18  อ าเภอ ในจังหวัดเชียงราย) 4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย จ.เชียงราย

5.ติดตามและประเมินผล

22 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพ่ือลดโรคติดต่อ ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ 200,000      ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ทางเพศสัมพันธ์และลดการต้ังครรภ์ก่อนวัย 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
อันควร 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 89
(เยาวชน  ครู  ผู้ปกครอง จ านวน 200 คน) 3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.22

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

23 เงินสบทนกองทุนหลักประกันสุขภาพ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบส านักงานหลักประกัน 1,000,000    ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
สุขภาพแห่งชาติ กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
ท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ  ระดับจังหวัด หน้า 188

รายการท่ี 1.5.2

รวม 8,153,400    



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 150,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ

ทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
และผู้ด้อยโอกาส 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 90
( จ านวน 2 รุ่น) 3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.1

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

2 การเสริมสร้างความเข้าใจเจตคติเชิงสร้าง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 200,000       อ.เมือง กองส่งเสริมฯ
สรรค์ต่อคนพิการและความพิการ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 343 คน) 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 90

3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.2
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

186



187 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 พัฒนาศักยภาพผู้พิการ ผู้ดูแลและอาสา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 300,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
สมัครดูแลผู้พิการ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ  ประเภท 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 91
ต่าง ๆ จ านวน 500 คน  จ านวน 4 รุ่น) 3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.3

4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

4 ค่ายครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 140,000       โรงเรียนใน กองส่งเสริมฯ
(จ านวน 1 คร้ัง จ านวน 200  คน) 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ อ.แม่สาย ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 91
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.4
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่าย
5.ติดตามและประเมินผล

5 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วย 250,000       อบจ.เชียงราย กองส่งเสริมฯ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่ียากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อบัญญัติปี 61

1.ประชุมคณะกรรมการ หน้า 188
2.ตรวจสอบ ติดตามผู้ยากไร้ท่ีขอรับค่าพาหนะ รายการท่ี 1.5.3
3.เชิญประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
จ่ายค่าพาหนะ
4.ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบ

รวม 1,040,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ส่งเสริมการจัดการขยะแบบย่ังยืน จัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 400,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ

(จ านวน 18  อ าเภอ) 1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน หน้า 92
3.ติดตามและประเมินผล รายการท่ี 1.1.1
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

2 การก าจัดขยะของเสียอันตรายจากชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมารถขนขยะของเสีย 1,000,000     ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
(จ านวน 1 คร้ัง) อันตรายและการจ้างเหมาก าจัดขยะฯ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ หน้า 92
2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน รายการท่ี 1.1.2
3.ติดตามและประเมินผล
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน
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189 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

3 ส่งเสริมนวัตกรรมการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายการอบรมและศึกษาดูงานตาม 500,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ส าหรับการก าจัดขยะชุมชน โครงการฯ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง) 1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ หน้า 93

2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน รายการท่ี 1.1.3
3.ติดตามและประเมินผล
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

4 พัฒนาต้นแบบระบบการบริหารจัดการ ค่าใช้จ่ายการอบรมและศึกษาดูงานตาม 400,000       อ.เชียงของ กองส่งเสริมฯ
ขยะระดับคลัสเตอร์ โครงการฯ ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง) 1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ หน้า 93

2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน รายการท่ี 1.1.4
3.ติดตามและประเมินผล
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ การคัดแยะขยะ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานฯ 50,000         ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ครัวเรือนจังหวัดเชียงราย 1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ จ านวน 2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน หน้า 93
1 คร้ัง/ปี) 3.ติดตามและประเมินผล รายการท่ี 1.1.5

4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

รวม 2,350,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการรับทราบ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการรับทราบ 100,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ

ปัญหาส่ิงแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไข ปัญหาส่ิงแวดล้อมและหาแนวทางแก้ไข จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง  1,000  คน) 1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ หน้า 180

2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน รายการท่ี 1.1.1
3.ติดตามและประเมินผล
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

2 อบจ.เชียงราย ร่วมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน จัดกิจกรรมอบจ.เชียงราย ร่วมใจคืนป่าสู่ 200,000       ป่าชุมชนในจังหวัด กองส่งเสริมฯ
(ประชาชน กลุ่มองค์กร  นักเรียน แผ่นดิน เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
เยาวชนภาคราชการ ภาคเอกชน 1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ หน้า 180
ร่วมกันปลูก  จ านวน  500  คน 2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน รายการท่ี 1.1.2
จ านวน 1 แห่ง) 3.ติดตามและประเมินผล

4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
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191 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

3 องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรแห่งการ 350,000       จังหวัดระยอง กองส่งเสริมฯ
Green office เรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อม Green office ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง  ๆละ 45 คน) 1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ หน้า 181

2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน รายการท่ี 1.1.3
3.ติดตามและประเมินผล
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ จัดฝึกอบรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้าน 100,000       อ.แม่ฟ้าหลวง กองส่งเสริมฯ
ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การอนุรักษ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและ ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 1 คร้ัง 830  คน) หมอกควัน หน้า 181

1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ รายการท่ี 1.1.4
2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน
3.ติดตามและประเมินผล
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

5 ตรวจสอบคุณภาพน้ า แม่น้ าสายหลักของ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพ 50,000         1.ห้วยหมากเล่ียม กองส่งเสริมฯ
จังหวัดเชียงราย น้ า แม่น้ าสายหลัก จ.เชียงราย 2. สะพานไม้ดอก ข้อบัญญัติปี 61
(จ านวน 3 คร้ัง) 1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ อาเซียน หน้า 181

2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 3.สะพานน้ ากก รายการท่ี 1.1.5
3.ติดตามและประเมินผล อ.เชียงแสน
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 3.2 การเกษตร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

6 ต้นแบบการบริหารจัดการน้ าอย่างย่ังยืน จัดฝึกอบรมต้นแบบการบริหารจัดการน้ า 400,000       ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
(จ านวน 1 คร้ัง  จ านวน 230 คน) อย่างย่ังยืน จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ หน้า 182
2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน รายการท่ี 1.1.6
3.ติดตามและประเมินผล
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

7 อบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ จัดฝึกอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้อง 2,000,000     ในพ้ืนท่ี กองส่งเสริมฯ
ไขปัญหาน้ าเพ่ือการบริโภคอย่างมีส่วนร่วม กันและแก้ไขปัญหาน้ าเพ่ือการบริโภค จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย 1.ประสานผู้เก่ียวข้องเตรียมด าเนินการ หน้า 182
(จ านวน 8 คร้ัง ๆ ละ 400  คน) 2.ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน รายการท่ี 1.1.7

3.ติดตามและประเมินผล
4.สรุปผลรายงานผู้บริหาร

รวม 3,200,000     
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193 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 9,000           อบจ.เชียงราย กองส่งเสริมฯ

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 98
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.1.1
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล 60,000         อบจ.เชียงราย กองส่งเสริมฯ
แบบที 2 แบบท่ี 2 จ านวน 2 ชุดละ 30,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 98
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.1
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ



ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

3 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 11,600         อบจ.เชียงราย กองส่งเสริมฯ
จ านวน 2 เคร่ืองละ 5,800 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 99
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.2
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

4 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED 15,800         อบจ.เชียงราย กองส่งเสริมฯ
ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 1 ข้อบัญญัติปี 61

จ านวน 2 เคร่ืองละ 8,900 บาท หน้า 99
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ รายการท่ี 1.2.3
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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195 ผด. 02     

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

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
 งบประมาณ

(บาท)
สถานท่ีด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับ 21,000         อบจ.เชียงราย กองส่งเสริมฯ
ประมวลผล งานประมวลผล ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 99
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.4
3.ตรวจรับพัสดุฯ
4.เบิกจ่ายงบประมาณ
5.ลงทะเบียนครุภัณฑ์

รวม 117,400       





ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ 50,000         ในเขตพ้ืนท่ี กองป้องกันฯ

ช่วงเทศกาลข้ึนปีใหม่ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 55
3.ตรวจรับพัสดุฯ รายการท่ี 1.1.1
4.เบิกจ่ายงบประมาณ

2 รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายรณรงค์ 50,000         ในเขตพ้ืนท่ี กองป้องกันฯ
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 55
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.2
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมิน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน
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197 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

3 ฝึกอบรมเร่ืองอัคคีภัยและการใช้แก๊สหุงต้ม ฝึกอบรมตามโครงการ 400,000       ในเขตพ้ืนท่ี กองป้องกันฯ
1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี หน้า 56
3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม รายการท่ี 1.1.3
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

4 ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ ฝึกอบรมตามโครงการ 400,000       ในเขตพ้ืนท่ี กองป้องกันฯ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี หน้า 56
3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม รายการท่ี 1.1.4
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

5 ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฝึกอบรมตามโครงการ 400,000       ในเขตพ้ืนท่ี กองป้องกันฯ
ทางน้ า 1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน จ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61

2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี หน้า 56
3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม รายการท่ี 1.1.5
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

รวม 1,300,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อบรมเสริมสร้างความรู้ เร่ืองแนวทาง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 200,000       อ.แม่จัน กองป้องกันฯ

การช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน อ.แม่ฟ้าหลวง ข้อบัญญัติปี 61
และผู้ไร้ท่ีพ่ึงในชุมชน 2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี อ.แม่สาย หน้า 91

3.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม อ.เชียงแสน รายการท่ี 1.1.5
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

รวม 200,000       

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์
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199 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 ตู้เหล็ก 2 บาน จัดซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน จ านวน 2 ตู้ ๆ ละ 11,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ

5,500 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 49
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.1
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน 5 ตู้ ๆ ละ 37,500         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
7,500 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 49
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.2
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

ล ำดับ
ท่ี

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

3 ตู้ล๊อกเกอร์ 3 ประตู จัดซ้ือตู้ล๊อกเกอร์ 3 ประตู จ านวน 6 ตู้ๆละ 45,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
7,500 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 49
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.3
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

4 โต๊ะท างานเหล็กพร้อมล้ินชัก จัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กพร้อมล้ินชัก 33,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 5,500 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 49
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.4
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล
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201 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

5 โต๊ะประชุม จัดซ้ือโต๊ะประชุม 13,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 50
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.5
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

6 เก้าอ้ีประชุม จัดซ้ือเก้าอ้ีประชุม จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 40,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
2,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 50
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.6
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

7 เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา จัดซ้ือเคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ 18,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
ธรรมดา ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 50
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.7
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

8 เคร่ืองโทรศัพท์ จัดซ้ือเคร่ืองโทรศัพท์ จ านวน 4 เคร่ือง 3,960           อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
เคร่ืองละ 990 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 50
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.1.8
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

202



203 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

9 เรือกู้ภัยท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์และ จัดซ้ือเรือกู้ภัยท้องแบนพร้อมเคร่ืองยนต์ 500,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
อุปกรณ์ และอุปกรณ์ ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 51
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.1
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

10 เคร่ืองเสียงพร้อมล าโพงและไมโครโฟน จัดซ้ือเคร่ืองเสียงพร้อมล าโพงและไมโครโฟน 19,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 51
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.3.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

11 เคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ระบบ VHF จัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุชนิดมือถือ 60,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
ระบบ VHF จ านวน 15 เคร่ือง ๆ ละ ข้อบัญญัติปี 61
4,000 บาท หน้า 51
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ รายการท่ี 1.3.2
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

12 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 17,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 52
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

204



205 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

13 ชุดถังอากาศช่วยหายใจ จัดซ้ือชุดถังอากาศช่วยหายใจ จ านวน 2 ชุด 200,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
ชุดละ 100,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 52
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.5.1
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

14 เคร่ืองท าน้ าเย็น จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 5,000           อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 52
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.6.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

15 เตียงนอนเหล็ก จัดซ้ือเตียงนอนเหล็ก 2 ช้ัน พร้อมฟูก 68,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
จ านวน 8 เตียง ๆ ละ 8,500 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 52
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.6.2
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

16 ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จัดซ้ือชุดผจญเพลิงภายในอาคาร 200,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 53
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.7.1
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

206



207 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

17 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 88,000         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
แบบท่ี 1 ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 4 เคร่ือง ข้อบัญญัติปี 61

เคร่ืองละ 22,000 บาท หน้า 53
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ รายการท่ี 1.8.1
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560

3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

18 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 11,200         อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 2,800 บาท ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 53
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.8.2
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

19 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 7,700           อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
(inkjet) แบบฉีดหมึก (inkjet) ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 54
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.8.3
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

20 อุปกรณ์กู้ภัยทางสูง จัดซ้ืออุปกรณ์กู้ภัยทางสูง 700,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 54
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.9.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

21 โคมไฟส่องสว่าง จัดซ้ือโคมไฟส่องสว่าง 300,000       อบจ.เชียงราย กองป้องกันฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 51
3.ด าเนินการตามสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.3.3
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามและประเมินผล

รวม 2,377,360     

208





ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาท ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 60,000         จังหวัดเชียงราย กองกิจการสภาฯ

อ านาจหน้าท่ีของฝ่ายสภาในการตรวจ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ข้อบัญญัติปี 61
สอบฝ่ายบริหาร 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 8

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ รายการท่ี 2.3.7
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

2 อบรมให้ความรู้ การป้องกันผลประโยชน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ 60,000         จังหวัดเชียงราย กองกิจการสภาฯ
ทับซ้อน 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ข้อบัญญัติปี 61

2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 8
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ รายการท่ี 2.3.8
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

ล ำดับ
ท่ี

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

111



112 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

3 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถ่ินในการ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถ่ิน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 9
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 2.3.9
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็ง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ของชุมชนเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 9
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 2.3.10
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

5 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ิมศักยภาพ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
จังหวัดเชียงราย และสมาชิกสภาองค์การ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 9
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 2.3.11

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

6 เคร่ืองดูดฝุ่น จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 13,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 17
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.1.8
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

7 เคร่ืองผสมสัญญาณความถ่ีเสียง จัดซ้ือเคร่ืองผสมสัญญาณความถ่ีเสียง 150,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 17
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.2.1
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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114 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

8 ล าโพงติดผนัง จัดซ้ือล าโพงติดผนัง ขนิดสองทาง 95,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
จ านวน 10 ตัว ๆ ละ9,500 บาท ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 17
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.2
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

9 ล าโพงห้องบันทึกเสียง จัดซ้ือล าโพงห้องบันทึกเสียง 19,500         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 18
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.2.3
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

10 เคร่ืองขยายเสียง จัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 3 เคร่ือง 60,000         ห้องประชุมสภาฯ กองกิจการสภาฯ
เคร่ืองละ 20,000 บาท อบจ.เชียงราย ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 18
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.2.4
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

11 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction 17,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี จ านวน 1 เคร่ือง ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 25
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.16
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

12 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 1 เคร่ือง 15,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 25
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.17
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

13 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 5,000           อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.18
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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116 ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ล ำดับ

ท่ี

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

พ.ศ.2561พ.ศ.2560
หน่วยด ำเนินกำรสถำนท่ีด ำเนินกำร

 งบประมำณ
(บำท)

รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรมโครงกำร/กิจกรรม

14 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 10,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.19
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

15 ตู้อุปกรณ์เครือข่าย จัดซ้ือตู้อุปกรณ์เครือข่าย 5,500           อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ห้องประชุมสภาฯ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 หน้า 26
3.ด าเนินการท าสัญญา/ก่อหน้ีผูกพัน รายการท่ี 1.4.20
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

รวม 3,010,000     



ผด. 02     

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 105
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.16
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
วิถีประชาธิปไตย ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 105
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.17
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ
แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร
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118 ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 100,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
รัฐธรรมนูญ และกฎหมายท่ีเช่ือมโยงกับ ตามโครงการฯ ด าเนินการอบรม ข้อบัญญัติปี 61
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามวิถีการ 1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ในพ้ืนท่ีจังหวัด หน้า 106
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย 2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 เชียงราย รายการท่ี 1.1.18

3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

4 เสริมสร้างชุมชนแห่งความสามัคคี ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 106
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.19
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน



ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

5 ส่งเสริมความเสมอภาคทางการเมือง ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 500,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 106
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.20
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

6 ส่งเสริมประชาธิปไตย ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61
1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 107  
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.21
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ  
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน
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120 ผด. 02     

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561ล ำดับ
ท่ี

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม
 งบประมำณ

(บำท)
สถำนท่ีด ำเนินกำร หน่วยด ำเนินกำร

7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 300,000       อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ
การพัฒนาท้องถ่ิน ตามโครงการฯ ศึกษาดูงานจาก ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินงาน ต้นแบบการบริหาร หน้า 107
2.ด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ.2560 การจัดการท่ีดี รายการท่ี 1.1.22
3.ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดการ
4.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
5.รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 3,400,000     





ผด. 02     

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

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ 2,000,000 สถาบันหรือ กองการเจ้าหน้าท่ี
1.แจ้งเวียนหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ องค์กรต่าง ๆ ข้อบัญญัติปี 61
2.ประสานผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรม ท่ีเก่ียวข้อง หน้า 10
3.บันทึกขออนุมัติการเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา รายการท่ี 2.3.12
4.จัดท าค าส่ังเดินทางไปราชการ
5.แจ้งการอนุมัติให้เข้ารับการฝึกอบรม  ตามก าหนดการ

6.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร
7.บันทึกในแฟ้มทะเบียนประวัติบุคลากร

2 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาตามโครงการฯ 100,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี
1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน หรือพ้ืนท่ีใน ข้อบัญญัติปี 61
2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี จังหวัดเชียงราย หน้า 10
3.จัดท าเอกสารประกอบการอบรม รายการท่ี 2.3.13
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร
6.บันทึกในแฟ้มทะเบียนประวัติบุคลากร

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ
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213 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

3 อบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาตามโครงการฯ 100,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี
(Quality of work life) 1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน ข้อบัญญัติปี 61

2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี หน้า 11
3.จัดท าเอกสารประกอบการอบรม รายการท่ี 2.3.14
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร
6.บันทึกในแฟ้มทะเบียนประวัติบุคลากร

4 ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและเพ่ิมพูน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 400,000  - ฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าท่ี
ประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ ตามโครงการฯ ภายในประเทศ ข้อบัญญัติปี 61
อบจ.เชียงราย" 1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน  - ศึกษาดูงาน หน้า 11

2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี ภายในประเทศ รายการท่ี 2.3.15
3.จัดท าเอกสารประกอบการอบรม
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร
6.บันทึกในแฟ้มทะเบียนประวัติบุคลากร



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 700,000  - ฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าท่ี
ของบุคลากร อบจ.เชียงราย ตามโครงการฯ ภายในประเทศ ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน  - ศึกษาดูงาน หน้า 11
2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี ภายในประเทศ รายการท่ี 2.3.16
3. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร
6.บันทึกในแฟ้มทะเบียนประวัติบุคลากร

6 อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามโครงการฯ 500,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี
การปฏิบัติงาน บุคลากร อบจ.เชียงราย" 1.บันทึกขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน หรือพ้ืนท่ีใน ข้อบัญญัติปี 61

2.ประสานวิทยากร และจัดเตรียมสถานท่ี จังหวัดเชียงราย หน้า 12
3.จัดท าเอกสารประกอบการอบรม รายการท่ี 2.3.17
4.ฝึกอบรมตามก าหนดการ
5.ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร
6.บันทึกในแฟ้มทะเบียนประวัติบุคลากร

214



215 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

7 เชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักงานจ้าง ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ 8,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี
ของ อบจ.เชียงราย ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 1.บันทึกขออนุมัติโครงการ, แต่งต้ัง ข้อบัญญัติปี 61
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ คณะกรรมการ, ประชาสัมพันธ์โครงการ หน้า 12
ประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2561 2.จัดท าร่างระเบียบ หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ รายการท่ี 2.3.18

และเกณฑ์การประเมิน, ประชุมคณะกรรมการ,
สรุปการประชุม

3.ติดตามเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง

4.เตรียมข้ันตอนการท างาน เช่น ประชุม
ท าความเข้าใจ, ประสานงานบุคคลภายนอก,

ซักซ้อมกิจกรรม

5.จัดท าแบบเสนอช่ือและผลงาน, แจ้งทุกส่วน

ราชการเสนอช่ือผู้ท่ีเหมาะสม, รวบรวมรายช่ือ

6.ตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น, แยกประเภท

และเสนอรายช่ือต่อคณะอนุฯ, จัดประชุมคณะ
อนุฯ, สรุปผลการประชุม

7.รวบรวมข้อมูลน าเสนอคณะกรรมการฯ, 

จัดประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาให้คะแนน,

สรุปรายงานผลต่อนายก อบจ.เชียงราย, 

ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับคัดเลือก

8.มอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับการคัดเลือก



ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

8 เคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา 18,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี
1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 61
2.ด าเนินตามพ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 หน้า 17
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน รายการท่ี 1.1.9
4.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

9 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล 44,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี
แบบท่ี 1 แบบท่ี 1 ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 26
2.ด าเนินตามพ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.21
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

10 เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 17,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี
หรือชนิด LED สี หรือชนิด LED สี ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 27
2.ด าเนินตามพ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.22
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์
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217 ผด. 02     

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

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ล าดับ
ท่ี

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
สถานท่ี

ด าเนินการ
หน่วยด าเนินการ

11 เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร เคร่ืองสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสาร 20,000 อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าท่ี
ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 ข้อบัญญัติปี 61

1.บันทึกหลักการขอด าเนินการ หน้า 27
2.ด าเนินตามพ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 รายการท่ี 1.4.23
3.ส่งมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจ่ายเงิน
4.ติดตามประเมินผล/ลงทะเบียนครุภัณฑ์

รวม 3,907,000 





ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร
1.ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงรำย กระทรวงสำธำรณสุข

1 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 18 อ าเภอ 532,900 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
2 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 18 อ าเภอ 894,525 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
3 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยท างาน 18 อ าเภอ 788,300 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
4 โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 18 อ าเภอ 676,390 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

5 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (DHB) 18 อ าเภอ 416,270 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

6 โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
7 โครงการควบคุมโรคติดต่อ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
8 โครงการควบคุมโรคไม่ติดต่อและภัยสุขภาพ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
10 โครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

11 โครงการบริหารจัดการและส่ิงแวดล้อม 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
12 โครงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ีเส่ียง (Hot Zone) 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

13 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ 18 อ าเภอ 416,270 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

บัญชีแผนงำน/โครงกำรพัฒนำ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

แผนงำนท่ี 1 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้ำนสุขภำพ) (4 โครงกำร)

แผนงำนท่ี 2 : กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ (DHB) (1 โครงกำร)

แผนงำนท่ี 3 : กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ (5 โครงกำร)

670,072

แผนงำนท่ี 4 : กำรบริกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อม (2 โครงกำร)

แผนงำนท่ี 5 : กำรพัฒนำระบบกำรแพทย์ปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) (1 โครงกำร)

595,450
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ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

14 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
15 โครงการป้องกันและควบคุมการด้ือยาต้านจุลชีพและการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
16 โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพศ.ชร ตุลาคม 60 - กันยายน 61 รพศ.ชร
17 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาทารกแรกเกิด 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
18 โครงการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส แบบประคับประคอง 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
19 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยฯ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
20 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
21 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 5 สาขาหลัก 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
22 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหัวใจ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
23 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคมะเร็ง 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
24 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไต 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
25 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาจักษุวิทยา 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
26 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาปลูกถ่ายอวัยวะ รพศ.ชร ตุลาคม 60 - กันยายน 61 รพศ.ชร
27 โครงการพัฒนาระบบบริการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
28 โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะกลาง 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
29 โครงการพัฒนาระบบบริการ one day surgery รพศ.ชร ตุลาคม 60 - กันยายน 61 รพศ.ชร
30 โครงการพัฒนาระบบบริการ Minimally lnvasive Surgery รพศ.ชร ตุลาคม 60 - กันยายน 61 รพศ.ชร

31 โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ 18 อ าเภอ 55,300 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
แผนงำนท่ี 8 : กำรพัฒนำตำมโครงกำรเฉลิมพระเกียรติพระรำชด ำริและพ้ืนท่ีเฉพำะ (2 โครงกำร)

32 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
33 โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

34 โครงการพัฒนาการท่องเท่ียวสุขภาพและการแพทย์ 18 อ าเภอ 300,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

แผนงำนท่ี 6 : กำรพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ (Service Plan) (17 โครงกำร)

200,000

แผนงำนท่ี 7 : กำรพัฒนำระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบกำรส่งต่อ (1 โครงกำร

300,000

แผนงำนท่ี 9 : อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์ (1 โครงกำร)



ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

35 โครงการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
36 โครงการ Happy MOPH กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแห่งความสุข 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
37 โครงการพัฒนาเครือข่ายก าลังคนด้านสุขภาพ 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

38 โครงการประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสและบริหารความเส่ียง 18 อ าเภอ 25,600 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
39 โครงการพัฒนาอวค์กรคุณภาพ 18 อ าเภอ 770,710 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

40 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีสุขภาพแห่งชาติ (NHIS) 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
41 โครงการพัฒนาสุขภาพด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

42 โครงการลดความเหล่ือมล้ าของ 3 กองทุน 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
43 โครงการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 18 อ าเภอ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

44 โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 18 อ าเภอ 141,200 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

45 โครงการปรับโครงสร้างและพัฒนากฎหมายด้านสุขภาพ 18 อ าเภอ 50,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

รวม 8,140,067
2.กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเชียงรำย

1 โครงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนภาคเหนือ อ.เวียงเชียงของ 64.5467 (ล้านบาท) 360 วัน (โดยประมาณ) อ.เวียงเชียงของ

2 โครงการวางท่อขยายเขตท่ีบ้านร่องคต ม.1 ต.ทานตะวัน อ.พาน จ.เชียงราย อ.พาน 0.2713 (ล้านบาท) 120 วัน (โดยประมาณ) อ.พาน
3 โครงการวางท่อขยายเขตท่ีบ้านป่าแฝก อ .แม่ใจ จ.พะเยา บ้านร่องคต ต.ทานตะวัน อ.แม่ใจ จ.พะเยา 3.2967 (ล้านบาท) อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ.พาน จ.เชียงราย อ.พาน จ.เชียงราย อ.พาน จ.เชียงราย

รวม 68.1147 (ล้ำนบำท)

687,600

64,340

แผนงำนท่ี 14 : กำรพัฒนำงำนวิจัยและองค์ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ (1 โครงกำร)

แผนงำนท่ี 10 : กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรก ำลังคนด้ำนสุขภำพ (3 โครงกำร)

555,140

แผนงำนท่ี 11 : กำรพัฒนำระบบธรรมำภิบำลและองค์กรคุณภำพ (2 โครงกำร)

แผนงำนท่ี 15 : กำรปรับโครงสร้ำงและกำรพัฒนำกฎหมำยด้ำนสุขภำพ (1 โครงกำร)

แผนงำนท่ี 5-1 งำนก่อสร้ำงปรับปรุงขยำยเขตระบบประปำ

แผนงำนท่ี 5-5 วำงท่อขยำยเขตจ่ำยน้ ำ

แผนงำนท่ี 12 : กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพ (2 โครงกำร)

แผนงำนท่ี 13 : กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงินกำรคลังสุขภำพ (2 โครงกำร)
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ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

3.ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงรำย

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตภาคการเกษตร 18 อ าเภอ 213,300 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
ในจังหวัดเชียงราย ในจังหวัดเชียงราย

2 โครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q 18 อ าเภอ รอการจัดสรรงบประมาณ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
ในจังหวัดเชียงราย ในจังหวัดเชียงราย

3 โครงการส่งเสริมการบริโภคสินค้า Q 18 อ าเภอ รอการจัดสรรงบประมาณ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
ในจังหวัดเชียงราย ในจังหวัดเชียงราย

4 โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 18 อ าเภอ รอการจัดสรรงบประมาณ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
ในจังหวัดเชียงราย ในจังหวัดเชียงราย

5 กิจกรรมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนว 18 อ าเภอ รอการจัดสรรงบประมาณ ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
ทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดเชียงราย ในจังหวัดเชียงราย

รวม
4.แขวงทำงหลวงเชียงรำยท่ี 1

1 งานฉาบผิว ตอนควบคุม 0102 ป่ากล้วย - ห้วยน้ าริน 60,500 ตร.ม. 12,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ป่ากล้วย - ห้วยน้ าริน
2 งานฉาบผิว ตอนควบคุม 0100 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย 99,500 ตร.ม. 15,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย

 - เวียงชัย
3 งานฉาบผิว ตอนควบคุม 0202 ท่าก๊อ - ดงมะดะ 99,500 ตร.ม. 15,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ท่าก๊อ - ดงมะดะ
4 งานฉาบผิว ตอนควบคุม 0201 ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ 84,000 ตร.ม. 15,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ 
5 งานฉาบผิว ตอนควบคุม 0200 ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า 94,500 ตร.ม. 15,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขุนแจ๋ - เวียงป่าเป้า
6 งานเสริมผิว ตอนควบคุม 0100 ศรีทรายมูล - บ้านด้าย 55,724 ตร.ม. 13,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศรีทรายมูล - บ้านด้าย
7 งานเสริมผิว ตอนควบคุม 0100 เชียงราย - โป่งเกลือ 53,000 ตร.ม. 13,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เชียงราย - โป่งเกลือ
8 งาน RECYCLING ตอนควบคุม 0101 หนองเหียง - สวนดอก 50,853 ตร.ม. 15,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หนองเหียง - สวนดอก 
9 งาน RECYCLING ตอนควบคุม 0100 หัวดอย - บ้านดอน ตอน 1 32,431 ตร.ม. 11,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หัวดอย - บ้านดอน ตอน 1
10 งาน RECYCLING ตอนควบคุม 0100 แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน 42,700 ตร.ม. 12,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน
11 งาน RECYCLING ตอนควบคุม 0100 ห้วยสัก - บ้านดอน 7,200 ตร.ม. 6,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วยสัก - บ้านดอน

แผนงำน บูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคเกษตร
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หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

12 งาน RECYCLING ตอนควบคุม 0100 จ าบอน - เหมืองง่า 27,000 ตร.ม. 12,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ าบอน - เหมืองง่า
13 งานแก้ไขเรขาคณิต ตอนควบคุม 0100 หัวดอย - บ้านดอน ตอน 2 1.000 แห่ง 15,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หัวดอย - บ้านดอน ตอน 2
14 งาน RECYCLING ตอนควบคุม 1401 พาน - สันทรายหลวง 3.400 กม. 30,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พาน - สันทรายหลวง
15 งานราวกันอันตราย ตอนควบคุม 100 ห้วยสัก - บ้านดอน 1,212 ม. 1,990,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วยสัก - บ้านดอน
16 งานราวกันอันตราย ตอนควบคุม 100 ห้วยสัก - บ้านดอน 1,212 ม. 1,990,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ห้วยสัก - บ้านดอน
17 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ตอนควบคุม 1403 บ้านเด่น - แม่ค า 5,120 ตร.ม. 1,999,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  บ้านเด่น - แม่ค า
18 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ตอนควบคุม 1403 บ้านเด่น - แม่ค า 5,120 ตร.ม. 1,999,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  บ้านเด่น - แม่ค า
19 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ตอนควบคุม 201 ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ 5,120 ตร.ม. 1,999,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดอยนางแก้ว - ท่าก๊อ 
20 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ตอนควบคุม 1401 พาน - สันทรายหลวง 2.00 แห่ง 1,999,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พาน - สันทรายหลวง
21 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ตอนควบคุม 100 บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก 5,120 ตร.ม. 1,999,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  บ้านเด่น - ท่าข้าวเปลือก
22 งานเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ตอนควบคุม 1401 พาน - สันทรายหลวง 5,120 ตร.ม. 1,999,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 พาน - สันทรายหลวง
23 งานปรับปรุงจุดเส่ียงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ตอนควบคุม 100 แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน 1.00 แห่ง 15,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน
24 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตอนควบคุม 1403 บ้านเด่น - แม่ค า 1.00 แห่ง 25,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บ้านเด่น - แม่ค า
25 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ตอนควบคุม 100 เชียงราย - โป่งเกลือ 1.00 แห่ง 25,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  เชียงราย - โป่งเกลือ
26 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ ตอนควบคุม 100 1.00 แห่ง 25,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน

แม่แก้วเหนือ - ใหม่ใน
27 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศ ตอนควบคุม 1402 1.00 แห่ง 25,000,000 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สันทรายหลวง - บ้านเด่น

สันทรายหลวง - บ้านเด่น

รวม 329,974,000
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5.กำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 โครงการให้การสงเคราะห์ปลูกแทนยางเก่าด้วยยางพันธ์ุดีและไม้ยืนต้นท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจ

1.1 กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือการปลูกแทน 100 ไร่ 603,899 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
1.2 กิจกรรมปฏิบัติการสนาม 12 ราย 12,800 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ
2.1 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพ่ือเกษตรกร
  2.1.1 กิจกรรมย่อย : นิทรรศการ 6 คร้ัง 100,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
2.2 กิจกรรมเงินให้กู้ยืมแก่เกษตรชาวสวนยาง 46 ราย 4,629,800 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
2.3 กิจกรรมเงินให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 10,354,400 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

18 กลุ่ม
2.4 กิจกรรมเงินให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ประกอบกิจการยาง ผู้ประกอบกิจการยาง 10,354,400 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

5 ราย
2.5 กิจกรรมเงินอุดหนุนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 10 ราย 244,300 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
2.6 กิจกรรมเงินอุดหนุนให้แก่สถาบันเกษตรกร สถาบันเกษตรกร 1,115,100 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

18 กลุ่ม
2.7 กิจกรรมพัฒนาความรู้ด้านยางพาราท้ังระบบเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพชาวสวนยางและ 120 ราย 186,300 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
ก้าวไปสู่ Smart Farmer
2.8 กิจกรรมพัฒนาสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐาน และปลูกจิตส านึกรักในอาชีพเกษตรกรชาวสวนยาง 120 ราย 186,300 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

3 โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและให้ความรู้ด้านวิชาการแก่เกษตรกรท่ีไม่เคยมีสวนยางมา
ก่อนในแหล่งปลูกยางใหม่
3.1 กิจกรรมฝึกอบรมเจ้าของสวน
  3.1.1 หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกสร้างสวนยางอย่างย่ังยืนตามมาตรฐาน FSC 1,200 ราย 600,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

4 โครงการอบรมครูยาง
4.1 กิจกรรมอบรมครูยาง 30 ราย 100,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
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5 โครงการจัดการนตลาดยางแบบครบวงจร
5.1 กิจกรรมจัดตลาดยาง กยท. 2 ตลาด 60,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 กยท.จ.เชียงราย สาขาเมือง
5.2 กิจกรรมสนับสนุนตลาดยาง กยท. 2 ตลาด 20,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 กยท.จ.เชียงราย สาขาเชียงของ

6 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
6.1 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตยาง
  6.1.1 หลักสูตรการกรีดยางอย่างถูกวิธี 60 ราย 138,760 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
  6.1.2 หลักสูตรการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ 60 ราย 45,600 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
  6.2.3 หลักสูตรการป้องกันก าจัดโรคและศัตรูแมลง 60 ราย 25,800 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
6.2 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางและเศรษฐกิจยาง
  6.2.1 หลักสูตรการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต 300 ราย 129,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
  6.2.2 หลักสูตรการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมยางให้ครูยาง 30 ราย 26,200 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

7 โครงการการจัดสวัสดิการเพ่ือเกษตรกรชาวสวนยาง
7.1 กิจกรรมเงินกู้ยืมเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เกษตรกรชาวสวนยาง 1,254,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

25 ราย
7.2 กิจกรรมช่วยเหลือสวนประสบภัยฯ เกษตรกรชาวสวนยาง 3,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

20 ราย
7.3 กิจกรรมช่วยเหลือเจ้าของสวนเสียชีวิต เกษตรกรชาวสวนยาง 3,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

20 ราย
8 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกร

8.1 กิจกรรมประชุมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 18 กลุ่ม/สถาบัน 180,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 กยท.จ.เชียงราย
8.2 กิจกรรมค่ารางวัลสถาบันดีเด่นประจ าปี 3 กลุ่ม/สถาบัน 15,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
8.3 กิจกรรมพัฒนาสถาบันเกษตรกร 18 กลุ่ม/สถาบัน 280,800 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ
8.4 กิจกรรมข้ึนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เกษตรกรชาวสวนยาง 15,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61 18 อ าเภอ

1,000 ราย

รวม 30,683,459
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ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

6.ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดเชียงรำย

1 รณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) 100 คน 12,000 มี.ค.-61 จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมหลักท่ี 3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการ
แรงงาน โครงการบริหารจัดการและการด าเนินงานศูนย์อ านวยการแรงงานสัมพันธ์และศูนย์ปฏิบัติการ
แรงงานสัมพันธ์ภาค

2 จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 คร้ัง ยังไม่ได้รับจัดสรร พ.ค.-61 จังหวัดเชียงราย

โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานในเขตการค้าเสรีอาเซียน
กิจกรรมหลักท่ี 1 : ส่งเสริมสิทธิด้านมาตรฐานแรงงานในเขตการค้าเสรีอาเซียนแก่แรงงานโยกย้ายถ่ินฐาน

3 โครงการเสริมสร้างวินัยการท างานในสถานประกอบกิจการ 40 คน ยังไม่ได้รับจัดสรร ม.ค.-61 จังหวัดเชียงราย

โครงการท่ี 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็ก
กิจกรรมหลักท่ี 1 : ส่งเสริม พัฒนาและก ากับดูแลให้แรงงานท่ีเป็นกลุ่มเส่ียงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

4 โครงการสร้างการรับรู้ สิทธิ ด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว (T) 100 คน ยังไม่ได้รับจัดสรร ธ.ค.-61 จังหวัดเชียงราย

โครงการท่ี 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
กิจกรรมหลักท่ี 1 : สร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5 อบรม ประชุมช้ีแจงการจัดท าระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (T) 60 คน ยังไม่ได้รับจัดสรร ธ.ค.-61 จังหวัดเชียงราย

โครงการท่ี 1 : โครงการรณรงค์ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
กิจกรรมท่ี 1 : ส่งเสริมสนับสนุนให้แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานและมีการแรงงานสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์

แผนงำน : บูรณำกำรจัดกำรปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวและกำรค้ำมนุษย์

แผนงำน : บูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด

แผนงำน : บูรณำกำรพัฒนำพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ

แผนงำน : พ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
ผลผลิตท่ี 1 : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานและแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน
กิจกรรมหลักท่ี 1 ก ากับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฏหมายและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความรู้
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

แผนงำน : ยุทธศำสตร์พัฒนำควำมร่วมมือต่ำงประเทศสร้ำงและรักษำผลประโยชน์ชำติ



ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

6 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารแรงงานสัมพันธ์สร้างสรรค์ ตามแนวทางประชารัฐในเขต 50 คน ยังไม่ได้รับจัดสรร ธ.ค.-61 จังหวัดเชียงราย
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

โครงการท่ี 3 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป)
กิจกรรมหลักท่ี 1 : ส่งเสริมสิทธิแก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป)

7 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสิทธิหน้าท่ีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแก่แรงงานสูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) 75 คน 45,000 ธ.ค.-61 จังหวัดเชียงราย

รวม
7.ส ำนักงำนสถิติ จังหวัดเชียงรำย

1 ส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานของครัวเรือน พ.ศ.2561  -  - ต.ค.-ธ.ค.2560 จังหวัดเชียงราย
2 ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2560/2561  -  - ทุกเดือน จังหวัดเชียงราย
3 ส ารวจภาวะการท างานของประชากร พ.ศ.2560/2561  -  - ทุกเดือน จังหวัดเชียงราย
4 ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ.2561  -  - ม.ค.-มี.ค.2561 จังหวัดเชียงราย
5 ส ารวจความพิการ พ.ศ.2560  -  - ต.ค.-ธ.ค.2560 จังหวัดเชียงราย
6 ส ารวจสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ.2561  -  - ม.ค.-61 จังหวัดเชียงราย
7 ส ารวจคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2561  -  - เม.ย.-พ.ค.2561 จังหวัดเชียงราย
8 ส ารวจการอ่านของประชากร พ.ศ.2561  -  - พ.ค.-มิ.ย.2561 จังหวัดเชียงราย
9 ส ารวจการเปล่ียนแปลงทางการเกษตร พ.ศ.2561  -  - พ.ค.-มิ.ย.2561 จังหวัดเชียงราย
10 ส ารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2560/2561  -  - ต.ค.60,ม.ค.61,เม.ย.61, จังหวัดเชียงราย

ก.ค.-61
11 ส ารวจการเคล่ือนย้ายสินค้า พ.ศ.2560  -  - ต.ค.-ธ.ค.2560 จังหวัดเชียงราย
12 ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในสถานประกอบการ พ.ศ.2561  -  - เม.ย.-มิ.ย.2561 จังหวัดเชียงราย
13 ส ารวจธุรกิจทางการค้าธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2561  -  - เม.ย.-ก.ค.2561 จังหวัดเชียงราย
14 ส ารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ พ.ศ.2561  -  - เม.ย.-ก.ค.2561 จังหวัดเชียงราย
15 ส ารวจองค์การเอกชนไม่แสวงหาก าไร พ.ศ.2561  -  - พ.ค.-ก.ค.2561 จังหวัดเชียงราย
16 ประมวลข้อมูลพ้ืนท่ีการก่อสร้าง พ.ศ.2559/2560  -  - ทุกเดือน จังหวัดเชียงราย

รวม

แผนงำน : บูรณำกำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัย
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ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

8.ส ำนักงำนกำรท่องเท่ียวและกีฬำจังหวัดเชียงรำย
1 โครงการปิดตา-เปิดใจ สัมผัส เชียงรายเมืองน่าเท่ียว จุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน  - 9,700,000 จังหวัดเชียงราย

(Chiang Rai Destination)
กิจกรรมหลักท่ี 1 การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวตามกระแส สร้างประสบการณ์การท่องเท่ียว
1. จัดอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเท่ียว  - 1,000,000 ต.ค.-ธ.ค.2560 จังหวัดเชียงราย
2. จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ส าหรับการท ากิจกรรมต่างๆ ในแหล่งท่องเท่ียว  - 3,200,000 พ.ค.-ส.ค.2561 จังหวัดเชียงราย
3. FAM TRIP  - 500,000 ก.พ.-พ.ค.2561 จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมหลักท่ี 2 การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียวเพ่ือแก้ไขปัญหาช่วง Low Season
1. Chiangrai Adventure  - 2,000,000 เม.ย.-ก.ค.2561 จังหวัดเชียงราย
2. ป่ัน ลัด เลาะ ริมฝ่ังโขง เช่ือมโยง 3 แผ่นดิน  - 2,000,000 ธ.ค.-ก.พ.2561 จังหวัดเชียงราย
3. สรงน้ าพระธาตุดอยตุง  - 1,000,000 มี.ค.-พ.ค.2561 จังหวัดเชียงราย

2 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน (Community Based Tourism) 4,800,000
กิจกรรมหลักท่ี 1 จัดอบรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเท่ียวเพ่ือการบริการท่ีเป็นเลิศ
1. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ  - 2,500,000 พ.ย.2560-ก.พ.2561 จังหวัดเชียงราย
กิจกรรมหลักท่ี 2 การท าตลาด/ส่ือประชาสัมพันธ์
1. การท าตลาด/ส่ือประชาสัมพันธ์  - 1,300,000 พ.ค.-ส.ค.2561 จังหวัดเชียงราย
2. จัดท าหลักสูตร Social Enterprise สู่ชุมชน  - 1,000,000 ธ.ค.2560-มี.ค.2561 จังหวัดเชียงราย

รวม 14,500,000
9.ส ำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดเชียงรำย

1 โครงการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ร่วมใจแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดและเฝ้าระวัง 2 กิจกรรมหลัก 250,000 ตุลาคม 60 - กันยายน 61  - สถานท่ีราชการหรือเอกชน
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 2 กิจกรรมหลักคือ ในจังหวัดเชียงราย

 - เขตพ้ืนท่ี กทม.และพ้ืนท่ี
จังหวัดท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ

กิจกรรมท่ี 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย 40 คน 100,000 14-16 มีนาคม 2561  - เขตพ้ืนท่ี กทม.และพ้ืนท่ี
ในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิดและเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม จังหวัดท่ีได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ
กิจกรรมท่ี 2 อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม ระดับอ าเภอ หมู่บ้าน 150 คน 150,000 ต.ค.2560-ก.ย.2561  - สถานท่ีราชการหรือเอกชน

ในจังหวัดเชียงราย
รวม 250,000



ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

10.ส ำนักงำนกำรปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงรำย

1 โครงการพัฒนาผู้แทน  - 26,650 ต.ค.2560-มี.ค.2561 เขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย
2 โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  - 31,620 ต.ค.2560-มี.ค.2561 เขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย
3 พัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปท่ีดิน  - 145,000 ต.ค.2560-มี.ค.2561 เขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย

1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (พอ.สธ)  - 63,200 ต.ค.2560-มี.ค.2561 โรงเรียนเขตปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดเชียงราย

2 โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีหใม่ในเขตปฏิรูปท่ีดิน  - 119,600 ต.ค.2560-มี.ค.2561 เขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย
3 โครงการขับเคล่ือนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปท่ีดิน  - 729,900 ต.ค.2560-ก.ย.2561 เขตปฏิรูปท่ีดิน ต.ห้วยซ้อ

อ.เชียงของ

1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  - 1,032,000 ต.ค.2560-ก.ย.2561 เขตปฏิรูปท่ีดิน ต.ผางาม อ.เวียงชัย
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ ต.ม่วงยาย

อ.เวียงแก่น ต.นางแล อ.เมือง
2 โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน  - 720,600 ต.ค.2560-ก.ย.2561 เขตปฏิรูปท่ีดินจังหวัดเชียงราย
3 โครกงารขับเคล่ือนแผนแม่บทสมุนไพร ในเขตปฏิรูปท่ีดิน  - 83,000 ต.ค.2560-ก.ย.2561 เขตปฏิรูปท่ีดิน

รวม 2,951,570

แผนงำน : ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกรรมท่ีย่ังยืน และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเกษตรกรอย่ำงเป็นระบบ

แผนงำน : เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพและสร้ำงมูลค่ำท่ีท ำกิน
ยุทธศำสตร์พ้ืนฐำนด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ

ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงำน : เกษตรกรได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพและสร้ำงมูลค่ำท่ีท ำกิน

ยุทธศำสตร์บูรณำกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตภำคกำรเกษตร
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ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

11.ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย
1 การพัฒนาศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ต้นแบบ  - 774,800 พ.ย.-60 อปท. 18 อ าเภอ จังหวัดเชียงราย
2 การพัฒนาขยายผลโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือการช่วยเหลือผู้สูงอายุติดเตียง ติดบ้าน และติดชุมชนให้มีโอกาสพัฒนา  - 912,170 พ.ย.2560-ม.ค.2561 โรงเรียนผู้สูงอายุใน 18 ต าบล

ศักยภาพ ของจังหวัดเชียงราย
3 การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกด้านการจัดการท่ีอยู่อาศัยและส่ิงแวดล้อมในชุมชน  - 755,130 ต.ค.2560-ม.ค.2561 เขตชุมชนเมืองเชียงรายและในเขต

ชุมชนชนบทประกอบ 18 อ าเภอ
4 พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) ในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม  - 81,800 พ.ย.-ธ.ค.2560 อปท. อ าเภอละ 1 แห่ง

และการสนับสนุนระบบบริการทางสังคมถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับท้องถ่ิน รวม 18 อ าเภอ
5 พัฒนาศักยภาพสมุนไพรครบวงจร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจและการจัดการ  - 1,500,000 ต.ค.2560-มี.ค.2561 ต าบลเป้าหมายท่ีจัดต้ังสภาองค์กร

ความรู้สมุนไพรไทยเพ่ือสนับสนุนเมืองสมุนไพรครบวงจรจังหวัดเชียงราย ชุมชน จ านวน 58 แห่ง

รวม 4,023,900
12.ส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดเชียงรำย

1 พัฒนาศักยภาพสินค้าส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์(GI)และผลิตภัณฑ์จังหวัดเชียงรายเพ่ือการส่งออก  - 7,180,000 ต.ค.2560-ก.ย.2561 จังหวัดเชียงราย

รวม 7,180,000
13.ส ำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดเชียงรำย 

1 ส่งเสริมและพัฒนำยกระดับคุณภำพชีวิตคนเชียงรำยสู่วิถีพอเพียงตำมหลักของปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลไกการขับเคล่ือนชุมชนกิจกรรมการพัฒนาและจัดท าแผนปฏิบัติการ(แกนน า 1,403,940 ต.ค. - ธ.ค. 2560 1.บ้านสันต้นเปา ม.6 ต.โยนก อ.เชียงแสน

และครัวเรือนเป้าหมาย) 2.บ้านร่องก๊อ ม.4 ต.แม่ค า อ.แม่จัน

1.1 การสร้างองค์ความรู้กลไกการขับเคล่ือนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 518,340 3.บ้านสันผักฮ้ี ม.3 ต.แม่สาย อ.แม่สาย

4.บ้านนาโต่ ม.20 ต.แม่สลองใน

อ.แม่ฟ้าหลวง
5.บ้านห้วยข้ีเหล็ก ม.1 ต.ป่าซาง 

อ.เวียงเชียงรุ้ง

1.2 การสร้างเสริมประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 885,600 ต.ค. - ธ.ค. 2560 6.บ้านใหม่พัฒนาใต้ ม.10 ต.หนองป่าก่อ

อ.ดอยหลวง



ล ำดับท่ี โครงกำร เป้ำหมำย งบประมำณ ระยะเวลำด ำเนินกำร สถำนท่ีด ำเนินกำร

หน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอ่ืนๆ ท่ีด ำเนินกำรในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรำย

7.บ้านป่าตาลประชาสันต์ิ ม.12 ต.ป่าตาล

กิจกรรมท่ี 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครัวเรือนเป้าหมายด้านฝึกอาชีพสู่ความย่ังยืน 884,160   พ.ย. 2560 อ.ขุนตาล

8.บ้านสันสะอาด ม.4 ต.ไม้ยา 

อ.พญาเม็งราย

9.บ้านใหม่สวนดอก ม.3 ต.ง้ิว อ.เทิง

10.บ้านใหม่ศรีร่มเย็น ม.20 ต.ห้วยซ้อ

อ.เชียงของ

กิจกรรมท่ี 3 เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่ความย่ังยืน 4,554,000 พ.ย. - ธ.ค. 2560 11.บ้านหล่ายงาว ม.1 ต.หล่ายงาว

อ.เวียงแก่น

12.บ้านสันเจริญ ม.15 ต.ดอนศิลา

อ.เวียงชัย

13.บ้านป่าซางใต้ ม.2 ต.โป่งแพร่

อ.แม่ลาว

กิจกรรมท่ี 4 เชิดชูหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคนเชียงราย 1,432,000 ม.ค. - มี.ค. 2561 14.บ้านป่าซางวิวัฒน์ ม.3 ต.นางแล

อ.เมืองเชียงราย

15.บ้านสันผักแคใหม่ ม.14 ต.ม่วงค า

อ.พาน

16.บ้านแม่ห่างใต้ ม.6 ต.เวียงกาหลง

อ.เวียงป่าเป้า

17.บ้านใหม่แสงแก้ว ม.11 ต.เจดีย์หลวง

อ.แม่สรวย

18.บ้านร่องบง ม.4 ต.ศรีโพธ์ิเงิน 

อ.ป่าแดด

รวม 8,274,100
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