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สวนที1่ 
บทนํา 

 

1.1 บทนํา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ทุกแหงซ่ึงประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 
เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ตองจัดทําแผนพัฒนาและแผนการดําเนินงาน 

 แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา รวมทั้งการกําหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาใน
ระยะยาวอยางตอเนื่อง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น จะตองมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในระดับตางๆ และท่ีสําคัญองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินงาน
เพ่ือตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในพ้ืนที่ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 ไดใหความหมายของคําวา “แผนพัฒนา” 
หมายความรวมถึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 

 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2557-2560) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามวิสัยทัศนท่ีตั้งไว คือ “เชียงรายเมืองนาอยู ประตูทองสูอาเซียน” 
ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ดงัน้ี 

(1) ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนางานดานผังเมือง เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

(2) ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
(3) ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
(4) ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม เพ่ือใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข 
(5) ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน 
(6) ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง 

 แผนการดําเนินงานเปนเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถิ่น เพ่ือควบคุม 
การดําเนินงานให เปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเปนเคร่ืองมือในการติดตาม 
การดําเนินงานและการประเมินผล ลักษณะของแผนการดําเนินงาน มีดังน้ี 

 เปนแผนท่ีแยกมาจากแผนพัฒนา 
 จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
 แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินการ 

 แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จึงมี
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย(พ.ศ.2557-2560) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาสามปองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย(พ.ศ.2559-2561) และ
แผนพัฒนาสามป ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ที่แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม ท่ีองคการบริหาร 
สวนจังหวัดเชียงรายจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2559 ที่ไดรับการจัดสรรหรือตั้งงบประมาณรายจาย
สําหรับดําเนินการเรียบรอยและกําหนดชวงระยะเวลาในการดําเนินงานใหมีความชัดเจน 
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ภาพแสดงความสัมพันธระหวางแผนยทุธศาสตรการพัฒนากับแผนการดําเนินงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงรายมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงในปงบประมาณ 
   พ.ศ.2559 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561)  
                   และแผนพัฒนาสามป ฉบับเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1 

เพ่ือใหการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงรายมีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
  มากขึ้น 
เพ่ือใหสามารถติดตามประเมินผลการดําเนินงานไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป 

งบประมาณรายจายประจําป 

แผนการดําเนินงาน 
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1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 การจัดทําแผนการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ.2559 ไดดําเนินการจัดทําตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 สรุปไดดังน้ี 
 ข้ันตอนที1่ การเก็บรวบรวมขอมลู 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จัดเก็บ
รวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ที่ไดตั้งงบประมาณ
ดําเนินการ ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 ข้ันตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย จัดทําราง
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยพิจารณาจัดหมวดหมูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แนวทางการพัฒนา ที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ.2557-2560) ฉบับเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 โดยมีเคาโครงแผนการดําเนินงาน 2 สวน คือ  
   สวนที่ 1 บทนํา 
   สวนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 
 ข้ันตอนที่ 3 การพิจารณา รางแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เสนอราง
แผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ท่ีจัดทําเสร็จเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 
 ข้ันตอนที่ 4 การประกาศแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
  คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เสนอผูบ ริหารประกาศ 
เปนแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 และปดประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ประกาศ และประชาสัมพันธผานเว็บไซด http://chiangraipao.go.th อยางนอยสามสิบ
วัน 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงานเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี ้
 
 
   
   
 
 
   
  
 

 
   
  
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
1.4 ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

 แผนการดําเนินงานตองจัดทําใหเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้นหรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการสวนกลาง 
สวนภู มิภาครัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืน ๆที่ตองดําเ นินการในพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในปงบประมาณน้ัน 

 

1.5 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 
 1.เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ.2557-2560)

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) และแผนพัฒนาสามป ฉบับเพ่ิมเติมและ
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 
 2.ทําใหทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการจริงในปงบประมาณ 
พ.ศ.2559รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินงานที่ชัดเจน 

  3.ทําใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบทราบและเขาใจถึงรายละเอียดงานที่จะตองปฏิบัติ และนําไปวางแผน
เตรียมการ การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามระยะเวลาที่กําหนด 
 4.เปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงราย 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

 

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

 

ผูบริหารทองถ่ิน 

 

รวบรวมแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม 
 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
หนวยงานอื่น 
 

จัดทํารางแผนการดําเนินงาน 
 

เสนอรางแผนการดําเนินงาน 

 

พิจารณารางแผนการดําเนินงาน 
 

เสนอรางแผนการดําเนินงานตอผูบริหารทองถิ่น 

 

ผูบริหารทองถ่ินประกาศเปนแผนการดําเนินงาน 

 



 
 

สรุปโครงการและงบประมาณ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/

สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางาน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

ดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน 63 63

งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและ 103,662,000 103,662,000

การรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน    

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสราง 12 12

พื้นฐานที่จําเปน 12,915,000 12,915,000

1.3 พัฒนางานดานผังเมือง 1 1

200,000 200,000

รวมโครงการ/งบประมาณ -            -            -            -            76 -            -            -            -            -            76

-            -            -            -            116,777,000 -            -            -            -            -            116,777,000

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

2.1 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน 2 7 9

กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา กลุมผูสูงอายุ 300,000       8,950,000    9,250,000

กองการ

ศึกษาฯ

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต

กองปองกัน

และบรรเทาฯ

กองการ

เจาหนาที่

กอง

พัสดุ

รวมโครงการ

งบประมาณ

ทั้งสิ้น

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย 

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

สํานักปลัด

อบจ.

กอง

กิจการสภาฯ

กองแผนและ

งบประมาณ

กองคลัง กองชาง
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กองการ

ศึกษาฯ

กองสงเสริม
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กองคลัง กองชาง

กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

(OTOP)และกลุมผูพิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม

และหัตถกรรมตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน

ผลิตภัณฑจนถึงการตลาด

2.2 การสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพื้นที่ดานการ 11              1                4                16

ผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูป การจําหนายและการตลาด 1,200,000 300,000       900,000 2,400,000

ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการ

ดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย

2.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและพัฒนา 1                1                1 2                5                 

แหลงทองเที่ยวใหมตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขาย 52,000,000   850,000       4,000,000 1,100,000    57,950,000    

ความรวมมือกับจังหวัด และประเทศ ตลอดจนการสงเสริมและ

สนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต 

ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น

2.4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรู 1                4                5                 

ความเขาใจในดานการใหบริการ เพื่อเปนการสรางมาตรฐานและ 100,000       3,000,000    3,100,000      

ความประทับใจแกนักทองเที่ยว

รวมโครงการ/งบประมาณ 2               -            12             -            1                3               17             -            -            -            35              

52,100,000  -            2,050,000   -            4,000,000    600,000      13,950,000  -            -            -            72,700,000   
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กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต
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รวมโครงการ

งบประมาณ

ทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
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งบประมาณ

กองคลัง กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนา โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/

ทรัพยากรมนุษย งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

3.1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 13              8                21               

ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพสู 6,763,470    2,716,000    9,479,470      

มาตรฐาน

3.2 สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมี 4                4                 

คุณภาพสูมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่อง 1,266,000    1,266,000      

3.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตร 11              11               

มุงสูความเปนเลิศ 24,243,360   24,243,360    

3.4 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม และคานิยมที่พึงประสงค 2                2                 

โดยคํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษาและ 960,000       960,000        

การแตงกายลานนา

3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัย 1                16              17               

ใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง 800,000       840,400       1,640,400      

3.6 พัฒนาแหลงเรียนรู อาคารสถานที่ใหทันสมัย หลากหลาย 1 1                2                 

และเอื้อตอการเรียนรู 3,000,000 15,000,000   18,000,000    

รวมโครงการ/งบประมาณ -            -            14             -            1                42             -            -            -            -            57              

-            -            7,563,470   -            3,000,000    45,025,760  -            -            -            -            55,589,230   
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กองคลัง กองชาง

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/

เพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

4.1 สงเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 25              19              1                45               

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการ 6,635,000    12,067,000   500,000       19,202,000    

ฟนฟู พัฒนา สืบทอด ไวเปนมรดกของทองถิ่น

4.2 สงเสริมสนับสนุนแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 2                2                 

พิพิธภัณฑ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ 1,300,000    1,300,000      

4.3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ 9                21              30               

สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ 2,300,000    5,880,000    8,180,000      

4.4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว 6                22              28               

การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกัน และควบคุม 2,300,000    6,786,000    9,086,000      

โรคติดตอใหมีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

4.5 สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ใหไดรับอาหาร 3                3                 

เสริมและอาหารกลางวันอยางครบถวนและเปนธรรม 15,884,970   15,884,970    

4.6 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษา 1                1                5                7                 

ความสงบเรียบรอย งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 200,000       150,000       4,209,000    4,559,000      

การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

4.7 สงเสริมและสนับสนุนงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 5                3                8                 

อยางเปนระบบปญหาอาชญากรรม และการคามนุษยภายใต 1,960,000    2,900,000    4,860,000      

การบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพ
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4.8 สงเสริมและสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับสาธารณภัยและ 1                1                 

ผูประสบภัยสาธารณะ 400,000       400,000        

4.9 สงเสริมการสรางเครือขายในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย 3                3                 

5,300,000    5,300,000      

4.10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคม 39              9                13              1                62               

สงเคราะหการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ 2,140,750    3,320,000    23,690,180   1,500,000    30,650,930    

ผูพิการและผูดอยโอกาส

4.11 สนับสนุนที่พักอาศัยแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจนใหมี

ที่อยูอาศัยที่ดี คงทนถาวร และมีสภาพแวดลอมที่ดี

รวมโครงการ/งบประมาณ 6               -            83             -            -             54             36             10             -            -            189             

2,160,000   -            16,425,750  -            -             38,451,970  30,976,180  11,409,000  -            -            99,422,900   

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/

ใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

5.1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 2                2                 

สิ่งแวดลอมใหมนุษยไดใชชีวิตอยูรวมกับธรรมชาติอยางสมดุล 1,140,000    1,140,000      

5.2 เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชน 1                1                 

ในการดําเนินการอนุรักษ การคุมครองดูแล การปลูกปา และบํารุง 500,000       500,000        

รักษาปาไม น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ใหเกิดประโยชน

และเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ



10

กองการ

ศึกษาฯ

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต

กองปองกัน

และบรรเทาฯ

กองการ

เจาหนาที่

กอง

พัสดุ

รวมโครงการ

งบประมาณ

ทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

สํานักปลัด

อบจ.

กอง

กิจการสภาฯ

กองแผนและ

งบประมาณ

กองคลัง กองชาง

5.3 พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 1 7                8                 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะ 500,000 2,190,000    2,690,000      

แบบครบวงจรตลอดจนการใชพลังงานทดแทน เพื่อลดผลกระทบ

จากภาวะโลกรอน

5.4 พัฒนาแหลงน้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อสนับสนุนผล 9 9                 

ผลิตทางดานเกษตรกรรม 10,550,000 10,550,000    

รวมโครงการ/งบประมาณ -            -            -            -            10              -            10             -            -            -            20              

-            -            -            -            11,050,000   -            3,830,000   -            -            -            14,880,000   

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

6.1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริม 1 6 1 8                 

สรางเครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 120,000       690,000       300,000       1,110,000      

6.2 เสริมสรางความปรองดองสมานฉันทในชุมชนและทองถิ่นบน 3                3                 

พื้นฐานของความถูกตอง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคสวน 300,000       300,000        

6.3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ตาม 2                 7 9                 

หลักธรรมาภิบาล 200,000       6,900,000    7,100,000      

6.4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 5                3                2                4                21 6                5                5                3 3                57               

ในการปฏิบัติราชการ 148,300       59,600        120,500       277,500       5,621,220 352,200       110,800       2,078,400    66,800 297,500       9,132,820      
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กองการ

ศึกษาฯ

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต

กองปองกัน

และบรรเทาฯ

กองการ

เจาหนาที่

กอง

พัสดุ

รวมโครงการ

งบประมาณ

ทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

สํานักปลัด

อบจ.

กอง

กิจการสภาฯ

กองแผนและ

งบประมาณ

กองคลัง กองชาง

6.5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลัก 69

ธรรมมาภิบาล 341,954,050   

6.6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนา 5                5                 

ทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดความรวมมือและบูรณาการรวมกัน 1,034,000    1,034,000      

รวมโครงการ/งบประมาณ 8               12             7               4               21              7               5               5               10             3               151             

468,300      1,049,600   1,154,500   277,500      5,621,220    652,200      110,800      2,078,400   6,966,800   297,500      360,630,870 

รวมโครงการ/งบประมาณทั้งสิ้น 16             12             116           4               109             106           68             15             10             3               528             

54,728,300  1,049,600   27,193,720  277,500      140,448,220 84,729,930  48,866,980  13,487,400  6,966,800   297,500      720,000,000 



 
 

สํานักปลัดฯ    

 



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่3 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้เป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเทีย่วใหม่ ตามศักยภาพของพืน้ทีใ่ห้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ

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

1 จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 52,000,000     สวนไม้งาม ส านักปลัดฯ

จ านวน 18 วนั ริมน้ ากก รายการที่ 1.1.8

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินการพร้อมแต่งต้ัง อบจ.เชียงราย หน้า 136

คณะกรรมการด าเนินงาน

2.จัดซ้ือ/จัดจ้าง ตามระเบยีบพสัดุฯ

3.จัดงานมหกรรมไม้ดอกฯ จ านวน 18 วนั

ระหวา่งวนัที่ 24 ธ.ค.58 - 10 ม.ค. 59

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 52,000,000 

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่4  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเทีย่วทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการให้บริการ เพือ่เป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเทีย่ว

งบประมาณ

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

1 ฝึกอบรมการใหบ้ริการของกลุ่มผู้ประกอบ  - จัดอบรมใหค้วามรู้ด้านการทอ่งเที่ยวและ 100,000        อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

การอาชีพใหบ้ริการนักทอ่งเที่ยว เทคนิคการสร้างความประทบัใจใหแ้ก่ผู้ประกอบ รายการที่ 2.3.11

การอาชีพสามล้อ สองแถวและบคุลากร หน้า 9

ของ อบจ.เชียงราย จ านวน 300 คน

 - จัดขบวนรณรงค์ ประชาสัมพนัธก์ารจัดงาน

มหกรรมไม้ดอกอาเซียน จ านวน 300 คัน

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ด าเนินการฝึกอบรมหรือกิจกรรมรณรงค์

ใหค้วามรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 100,000    

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

พ.ศ.2559พ.ศ.2558สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
ล าดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

งบประมาณ

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

1 แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง จัดอบรม/จัดงาน ใหแ้ก่เด็ก เยาวชนและ 200,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

ประชาชน อปท.เข้าร่วมไม่น้อยกวา่ 54 แหง่ รายการที่ 1.1.12

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ หน้า 104

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ด าเนินการฝึกอบรม/ประชุมเชิงปฏบิติัการ

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 200,000     

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

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

1 ประชุมเชิงปฏบิติัการเพื่อรณรงค์  - อบรมสร้างความรู้ใหแ้ก่ฝ่ายปกครองก านัน 1,200,000     หอประชุมอ าเภอ ส านักปลัดฯ

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ผู้ใหญ่บา้น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้น ผู้บริหารและ หรือสถานที่อื่น รายการที่ 2.3.6

สมาชิกสภา อปท. จ านวน 8,930 คน ตามความ หน้า 8

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ เหมาะสม

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ด าเนินการฝึกอบรม หรือกิจกรรมรณรงค์ 

จ านวน 18 อ าเภอ

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 ฟื้นฟแูละพฒันาสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด  - จัดอบรมเพื่อฟื้นฟแูละพฒันาสมรรถ 200,000        เรือนจ ากลาง ส านักปลัดฯ

หลักสูตร การพฒันาชีวติผู้ต้องขัง ภาพผู้เสพยาเสพติดใหก้ับผู้ต้องขังชาย/หญิง จ.เชียงราย รายการที่ 2.3.7

ด้วยวธิชีุมชนบ าบดั ประจ าปงีบประมาณ จ านวน 180 คน หน้า 8

พ.ศ.2559 1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

3 อบรมเชิงปฏบิติัการขับเคล่ือนเครือข่าย  - อบรมอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อสร้าง 200,000        อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

ยุติธรรมชุมชน หลักสูตร อาสาสมัคร ความรู้ ความเข้าใจต่อปญัหายาเสพติด รายการที่ 2.3.8

คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค์ จ านวน 600 คน/6 คร้ังๆ ละ 100 คน หน้า 8

ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ด าเนินการฝึกอบรมหรือกิจกรรมรณรงค์

ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

16
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 สร้างเครือข่าย อบจ.เชียงรายและ  - อบรมใหค้วามรู้ด้านกฎหมายในกระบวน 250,000        อ าเภอต่าง ๆ ส านักปลัดฯ

สถานพนิิจสานใจหว่งใยเด็กและเยาวชน การยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนและ 10 อ าเภอ รายการที่ 2.3.9

เชียงราย "ต้านภยัยาเสพติด" ด้านยาเสพติด จ านวน 500 คน หน้า 9

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ด าเนินการฝึกอบรมหรือกิจกรรมรณรงค์

ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

5 ฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนคุณธรรม  - อบรมกลุ่มพลังมวลชน จ านวน 500 คน 110,000        อ าเภอต่าง ๆ ส านักปลัดฯ

จริยธรรม เยาวชนคนรุ่นใหม่ 1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ รายการที่ 2.3.10

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ หน้า 9

3. ด าเนินการฝึกอบรมหรือกิจกรรมรณรงค์

ใหค้วามรู้ ความเข้าใจ

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 1,960,000  



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ

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

1 วนัทอ้งถิ่นไทย จัดอบรม/จัดงานวนัทอ้งถิ่นไทย 120,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

จ านวน 1 วนั รายการที่ 2.3.5

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ หน้า 7

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ด าเนินการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส าคัญ

ในวนัทอ้งถิ่นไทย

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 120,000     

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

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

1 เสริมสร้างการปอ้งกันและปราบปราม  - จัดอบรมบคุลากรของ อบจ.เชียงราย 100,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

การทจุริตในการปฏบิติังาน ตัวแทนชุมชน กลุ่มธรุกิจ เอกชน สถาบนั รายการที่ 2.3.12

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 การศึกษาและผู้แทนศาสนา จ านวน 300 คน หน้า 10

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ด าเนินการฝึกอบรมหรือกิจกรรม

รณรงค์ประชาสัมพนัธป์อ้งกันและปราบ

ปรามการทจุริต

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 พฒันาประสิทธภิาพการปฏบิติัตาม  - จัดอบรมบคุลากรของ อบจ.เชียงราย 100,000         อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตัวแทนชุมชน กลุ่มธรุกิจ เอกชน สถาบนั รายการที่ 2.3.13

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559 การศึกษาและผู้แทนศาสนา จ านวน 300 คน หน้า 10

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ

2. จัดซ้ือจัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ด าเนินการฝึกอบรมหรือกิจกรรม

มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักใน

การปฏบิติัราชการตามหลักธรรมาภบิาล

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5. รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 200,000     
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ คุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย
                              

งบประมาณ

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

1 กล่องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล  - จัดซ้ือกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 51,900          อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ตัว รายการที่ 1.1.1

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ หน้า 19

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. เบกิจ่ายงบประมาณ

4. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

2 เลนส์กล้องถ่ายภาพ  - จัดซ้ือเลนส์กล้องถ่ายภาพจ านวน 1 ตัว 23,500          อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ รายการที่ 1.1.2

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ หน้า 19

3. เบกิจ่ายงบประมาณ

4. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ คุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย
                              

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 แฟลตกล้องถ่ายภาพ  - จัดซ้ือแฟลตกล้องถ่ายภาพจ านวน 1 ตัว 8,900            อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ รายการที่ 1.1.3
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ หน้า 20
3. เบกิจ่ายงบประมาณ
4. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

4 ไมโครโฟนไร้สาย  - จัดซ้ือไมโครโฟนไร้สาย 18,000          อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
จ านวน 1 ชุด รายการที่ 1.1.4
1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ หน้า 20
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ
3. เบกิจ่ายงบประมาณ
4. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

5 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 46,000          อบจ.เชียงราย ส านักปลัดฯ
ประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ รายการที่ 1.2.1

23,00 บาท หน้า 20
1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ
2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ
3. เบกิจ่ายงบประมาณ
4. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

รวม 148,300     
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กองกิจการสภาฯ    

 



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ

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

1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 100,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

จ านวน 1 วนั ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน รายการที่ 2.3.14

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินงาน หน้า 10

2.จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ

3.ด าเนินการจัดงาน

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน

2 ส่งเสริมประชาธปิไตย เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 100,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

จ านวน  1  วนั ผู้เข้าร่วมงาน  300 คน รายการที่ 2.3.15

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินงาน หน้า 11

2.จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ

3.ด าเนินการจัดงาน

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ

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

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 ส่งเสริมความเสมอภาคทางการเมือง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 100,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

จ านวน 1 วนั ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน รายการที่ 2.3.16

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินงาน หน้า 11

2.จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ

3.ด าเนินการจัดงาน

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน

4 ส่งเสริมสิทธเิสรีภาพของประชาชน เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 100,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ในการแสดงออกทางการเมือง จ านวน 1 วนั ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน รายการที่ 2.3.17

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินงาน หน้า 11

2.จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ

3.ด าเนินการจัดงาน

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน  



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

งบประมาณ

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

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 100,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ในการพฒันาทอ้งถิ่น จ านวน  1 วนั ผู้เข้าร่วมงาน  300 คน รายการที่ 2.3.18

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินงาน หน้า 12

2.จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ

3.ด าเนินการจัดงาน

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน

6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทาง เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 190,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

การเมืองการปกครอง จ านวน 1 วนั ผู้เข้าร่วมงาน 300  คน รายการที่ 2.3.22

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินงาน หน้า 13

2.จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ

3.ด าเนินการจัดงาน

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 690,000     
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่นบนพืน้ฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน

งบประมาณ

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

1 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 100,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

จ านวน  1 วนั ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน รายการที่ 2.3.19

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินงาน หน้า 12

2.จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ

3.ด าเนินการจัดงาน

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน

2 เสร้มสร้างชุมชนแหง่ความสามัคคี เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 100,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

จ านวน  1 วนั ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน รายการที่ 2.3.20

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินงาน หน้า 12

2.จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ

3.ด าเนินการจัดงาน

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่นบนพืน้ฐานของความถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 เสริมสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม 100,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

การพฒันาทอ้งถิ่น จ านวน 1 วนั ผู้เข้าร่วมงาน 300 คน รายการที่ 2.3.21

1.บนัทกึหลักการขอด าเนินงาน หน้า 13

2.จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบ

3.ด าเนินการจัดงาน

4.เบกิจ่ายงบประมาณ

5.รายงานผลการด าเนินงาน

รวม 300,000     
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ คุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย
                              

งบประมาณ

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 46,000           อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

ประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ รายการที่ 1.2.3

23,000 บาท หน้า 21

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. เบกิจ่ายงบประมาณ

4. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

2 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า 7,400            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 3,700 บาท รายการที่ 1.2.5

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ หน้า 21

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. เบกิจ่ายงบประมาณ

4. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ คุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย
                              

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 6,200            อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 3,100 บาท รายการที่ 1.2.7

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ หน้า 22

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. เบกิจ่ายงบประมาณ

4. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

รวม 59,600       
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กองการเจาหนาท่ี    

 



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

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

1 ฝึกอบรมบคุลากรทอ้งถิ่นเนื่องจาก  - จัดส่งบคุลากรเข้ารับการฝึกอบรม 2,000,000       อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

เปน็โครงการที่ก าหนดหลักสูตร หลักสูตรต่าง ๆ รายการที่ 2.3.23

จากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น 1. ส ารวจรายฃ่ือผู้ประสงค์เข้าร่วมอบรม หน้า 13

ไม่สามารถควบคุมปจัจัยต่างๆ ได้ 2. ประสานหน่วยงานผู้จัดอบรม 

3. ขออนุมัติใหบ้คุลากรไปอบรม

4. ผู้เข้ารับการอบรมยืมเงินทดรองราชการ

เพื่อเข้ารับการอบรม

5. ติดตามประเมินผลรายงานผู้บริหาร

6. บนัทกึในแฟม้ทะเบยีนประวติับคุลากร

2 อบรมหลักสูตร การพฒันาความรู้และ  - อบรมเพื่อพฒันาบคุลากรของ อบจ.ชร 450,000         อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

ทกัษะในการปฏบิติังานใหม้ีประสิทธภิาพ 1. บนัทกึขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน รายการที่ 2.3.24

2. ประสานวทิยากร และจัดเตรียมสถานที่ หน้า 14

3. จัดท าเอกสารประกอบการอบรม

4. ฝึกอบรมตามก าหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

6.บนัทกึในแฟม้ทะเบยีนประวติับคุลากร

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 อบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม  - อบรมเพื่อพฒันาบคุลากรของ อบจ.ชร 100,000         อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

จ านวน 380 คน รายการที่ 2.3.25

1. บนัทกึขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน หน้า 14

2. ประสานวทิยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดท าเอกสารการอบรม

4. ฝึกอบรมตามก าหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

6.บนัทกึในแฟม้ทะเบยีนประวติับคุลากร

4 อบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวติในการ  - อบรมเพื่อพฒันาบคุลากรของ อบจ.ชร 100,000         อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

ท างาน (Quality of work life) จ านวน 380 คน รายการที่ 2.3.26

หลักสูตร "ฝึกอบรมและซ้อมแผน 1. บนัทกึขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน หน้า 14

การปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั" 2. ประสานวทิยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดท าเอกสารการอบรม

4. ฝึกอบรมตามก าหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

6.บนัทกึในแฟม้ทะเบยีนประวติับคุลากร



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 ฝึกอบรมหลักสูตร "การพฒันาและ  - อบรมเพื่อพฒันาบคุลากรของ อบจ.ชร 2,200,000       อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

เพิ่มพนูประสิทธภิาพในการจัดบริการ จ านวน 380 คน รายการที่ 2.3.27

สาธารณะ อบจ.เชียงราย" 1. บนัทกึขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน หน้า 15

2. ประสานวทิยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดท าเอกสารการอบรม

4. ฝึกอบรมตามก าหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

6.บนัทกึในแฟม้ทะเบยีนประวติับคุลากร

6 เพิ่มประสิทธภิาพการปฏบิติังานของ  - อบรมเพื่อพฒันาบคุลากรของ อบจ.ชร 1,150,000       อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

บคุลากร อบจ.เชียงราย จ านวน 380 คน รายการที่ 2.3.28

ประจ าป ีพ.ศ.2559 1. บนัทกึขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน หน้า 15

2. ประสานวทิยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดท าเอกสารการอบรม

4. ฝึกอบรมตามก าหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

6.บนัทกึในแฟม้ทะเบยีนประวติับคุลากร
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในการปฏิบัติหน้าทีต่ามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะ  - อบรมเพื่อพฒันาบคุลากรของ อบจ.ชร 900,000         อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

การปฏบิติังานบคุลากร อบจ.เชียงราย" จ านวน 380 คน รายการที่ 2.3.29

1. บนัทกึขออนุมัติในหลักการด าเนินงาน หน้า 15

2. ประสานวทิยากร และจัดเตรียมสถานที่

3. จัดท าเอกสารการอบรม

4. ฝึกอบรมตามก าหนดการ

5. ติดตามและประเมินผลรายงานผู้บริหาร

6.บนัทกึในแฟม้ทะเบยีนประวติับคุลากร

รวม 6,900,000   



ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ คุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย
                              

งบประมาณ

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

1 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส าหรับ  - จัดซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับงาน 46,000           อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

ประมวลผล แบบที่ 1 ประมวลผล แบบที่ 1 จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ รายการที่ 1.2.2

23,000 บาท หน้า 20

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ตรวจรับพสัดุฯ

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5.. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

2 จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  - จัดซ้ือเคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์/ชนิด LED 14,600           อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

ขาวด า จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 7,300 บาท รายการที่ 1.2.4

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ หน้า 21

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ตรวจรับพสัดุฯ

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5.. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทางการพัฒนาที ่4 พัฒนา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ คุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย
                              

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 จัดซ้ือเคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA เคร่ืองส ารองไฟฟา้ ขนาด 800 VA 6,200            อบจ.เชียงราย กองการเจ้าหน้าที่

จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 3,100 บาท รายการที่ 1.2.6

1. บนัทกึหลักการขอด าเนินการ หน้า 22

2. จัดซ้ือ/จัดจ้างตามระเบยีบพสัดุฯ

3. ตรวจรับพสัดุฯ

4. เบกิจ่ายงบประมาณ

5.. ลงทะเบยีนครุภณัฑ์

รวม 66,800       



 
 

กองแผนและงบประมาณ    

 



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่2 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพืน้ทีด้่านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาด ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

งบประมาณ

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

1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่ลาว 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         สนามที่วา่การ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานมหกรรมอาหารและ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่ลาว รายการที่ 1.1.3

ของดีอ าเภอแม่ลาว คร้ังที่ 4 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 105

ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

36



37

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่2 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพืน้ทีด้่านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาด ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 อุดหนุนที่ท าการปกครอง 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         สนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ าเภอเวยีงปา่เปา้ ตามโครงการ 108 ปี 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงปา่เปา้ รายการที่ 1.1.4

ของดีเวยีงปา่เปา้ ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 105

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

3 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพาน 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         ที่วา่การ อ.พาน กองแผนฯ

 ตามโครงการศึกษาเรียนรู้วฒันธรรมจีน 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.1.5

และวฒันธรรมล้านนา อ าเภอพาน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 105

ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่2 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพืน้ทีด้่านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาด ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่จัน 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         ที่วา่การ กองแผนฯ

 ตามโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ของดี 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่จัน รายการที่ 1.1.1

เมืองแม่จัน คร้ังที่ 1  ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 129

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

5 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบล 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         ที่ท าการ อบต. กองแผนฯ

แม่สลองนอก อ.แม่ฟา้หลวง 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน แม่สลองนอก รายการที่ 1.1.1

จ.เชียงราย ตามโครงการส่งเสริมและ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 136

พฒันาการทอ่งเที่ยวเทศกาลชิมชา 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

 ดอยแม่สลอง คร้ังที่ 20 ประจ าป ี2558 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่2 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพืน้ทีด้่านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาด ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลวาวี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         อ.แม่สรวย กองแผนฯ

 อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตามโครงการ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.1.3

จัดงานเทศกาลชิมชาวาว ี ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 136

รสดีกาแฟดอยช้าง ประจ าป ี2558 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

7 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอปา่แดด 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         ที่วา่การ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานข้าวหอมมะลิและ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.ปา่แดด รายการที่ 1.1.1

ของดีอ าเภอปา่แดด ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 172

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่2 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพืน้ทีด้่านการผลิตเทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป การจ าหน่ายและการตลาด ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ฯ ในการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอเวยีงแก่น 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         สนามที่วา่การ กองแผนฯ

 ตามโครงการจัดงานเทศกาลส้มโอและ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงแก่น รายการที่ 1.1.2

ของดีอ าเภอเวยีงแก่น ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 172

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 1,200,000      
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่3 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้เป็นระบบและมีคุณภาพและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วใหม่ ตามศักยภาพของพืน้ทีใ่ห้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ

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

1 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สาย 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         อ.แม่สาย กองแผนฯ

ตามโครงการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.1.8

และของดีเมืองชายแดน (แม่สาย) ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 106

คร้ังที่ 3 ประจ าป ี2558 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่3 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้เป็นระบบและมีคุณภาพและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วใหม่ ตามศักยภาพของพืน้ทีใ่ห้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 300,000         ลานผาต้ัง กองแผนฯ

อ าเภอเวยีงแก่น ตามโครงการ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงแก่น รายการที่ 1.2.6

"ขันโตก 6 องศา ณ ลานผาต้ัง " ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 131

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

3 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 350,000         ลานสาธารณะ กองแผนฯ

อ.เวยีงแก่น ตามโครงการส่งเสริม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน บา้นหว้ยหาญ รายการที่ 1.2.7

การทอ่งเที่ยว "งานประเพณี ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน ต.ปอ หน้าที่ 131

ปใีหม่กลุ่มชาติพนัธุ ์อ าเภอเวยีงแก่น" 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ อ.เวยีงแก่น

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเทีย่ว
แนวทางการพัฒนาที ่3 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้เป็นระบบและมีคุณภาพและพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วใหม่ ตามศักยภาพของพืน้ทีใ่ห้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 อุดหนุนสภาวฒันธรรม 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         หมู่บา้นหวัแม่ค า กองแผนฯ

อ.แม่ฟา้หลวง จ.เชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่ฟา้หลวง รายการที่ 1.2.1

ตามโครงการจัดงานวฒันธรรม ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 137

ชาวดอยดอกบวัตองบา้นที่หวัแม่ค า 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

คร้ังที่ 26 ประจ าป ี2559 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 850,000        



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

                            
งบประมาณ

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

1 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับอุดหนุนทราบ 200,000         โรงเรียน กองแผนฯ

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อนุบาล รายการที่ 1.1.1

ตามโครงการเปดิโลกวชิาการอนุบาล ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน เชียงของ หน้า 66

เชียงของ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

                            
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 อุดหนุนโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวทิยา) 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 80,000           โรงเรียน กองแผนฯ

อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามโครงการพฒันา 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน สันทราย รายการที่ 1.1.2

และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาส าหรับ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน พรหมณีวทิยา หน้า 66

เด็กก่อนวยัเรียนและเด็กประถมศึกษา 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

3 อุดหนุนโรงเรียนสันทราย (พรหมณีวทิยา) 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 90,000           โรงเรียน กองแผนฯ

 อ.แม่จัน จ.เชียงราย ตามโครงการพฒันา 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน สันทราย รายการที่ 1.1.3

และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน พรหมณีวทิยา หน้า 66

ต่างประเทศและภาษาอาเซียนส าหรับเด็ก 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

                            
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 1,000,000       ส านักงาน กองแผนฯ

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เขตพื้นที่ รายการที่ 1.1.4

ตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน การศึกษา หน้า 67

สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ ประถมศึกษา

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงราย

ประจ าปงีบประมาณ 2559 ผลการด าเนินงาน เขต 1

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

5 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 1,000,000       ส านักงาน กองแผนฯ

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เขตพื้นที่ รายการที่ 1.1.5

ตามโครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขัน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน การศึกษา หน้า 67

ทกัษะวชิาการนักเรียน ประจ าปกีาร 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ ประถมศึกษา

ศึกษา 2559 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงราย

ผลการด าเนินงาน เขต 2

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

                            
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 630,000         ส านักงาน กองแผนฯ

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เขตพื้นที่ รายการที่ 1.1.6

ตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน การศึกษา หน้า 67

ลูกเสือต้านภยัยาเสพติด น้อมน าปรัชญา 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ ประถมศึกษา

เศรษฐกิจพอเพยีง 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงราย

ผลการด าเนินงาน เขต 3

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

7 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 370,000         ส านักงาน กองแผนฯ

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เขตพื้นที่ รายการที่ 1.1.7

ตามโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน การศึกษา หน้า 67

ขยายโอกาสทางการศึกษา ของส านัก 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ ประถมศึกษา

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงราย

เชียงรายเขต 3 ผลการด าเนินงาน เขต 3

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

                            
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 1,000,000       ส านักงาน กองแผนฯ

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เขตพื้นที่ รายการที่ 1.1.8

ตามโครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน การศึกษา หน้า 67

ในเขตเศรษฐกิจพเิศษอ าเภอเชียงของ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ ประถมศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงราย

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผลการด าเนินงาน เขต 4

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

9 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 800,000         ส านักงาน กองแผนฯ

มัธยมศึกษาเชียงรายเขต 36 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เขตพื้นที่ รายการที่ 1.1.9

ตามโครงการการส่งเสริมการจัดการ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน การศึกษา หน้า 68

แข่งขันทกัษะวชิาการของสถานศึกษา 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ มัธยมศึกษา

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงราย

มัธยมศึกษา เขต 36 ผลการด าเนินงาน เขต 36

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

                            
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 อุดหนุนส านักงานพระพทุธศาสนา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 363,120         ส านักงาน กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน พระพทุธ รายการที่ 1.1.10

ตามโครงการอบรมพฒันานักเรียน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน ศาสนา หน้า 68

โรงเรียนพระปริยติธรรม เพื่อสนองงาน 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ จังหวดั

พระราชด าริ 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงราย

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

11 อุดหนุนส านักงานพระพทุธศาสนา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 630,000         ส านักงาน กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน พระพทุธ รายการที่ 1.1.11

ตามโครงการพฒันาทกัษะวชิาการ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน ศาสนา หน้า 68

แก่นักเรียนเพื่อเชื่อมสัมพนัธแ์ละกระตุ้น 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ จังหวดั

ใหน้ักเรียนรู้จักคิดวเิคราะหแ์ละการ 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงราย

สังเคราะห์ ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทัง้ในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

                            
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12 อุดหนุนส านักงานพระพทุธศาสนา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,350         ส านักงาน กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน พระพทุธ รายการที่ 1.1.12

ตามโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการพฒันา ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน ศาสนา หน้า 68

แกนน าด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ จังหวดั

โรงเรียนพระปริยติธรรมแผนกสามัญ 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงราย

ศึกษา จังหวดัเชียงราย ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

13 อุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 500,000         ศูนย์ศึกษา กองแผนฯ

วนัอาทติย์ วดัทา่น้ า 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน พระพทุธ รายการที่ 1.2.1

อ.ปา่แดด จ.เชียงราย ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน ศาสนา หน้า 69

ตามโครงการพฒันานักเรียนแกนน า 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ วนัอาทติย์

ศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน วดัทา่น้ า

จ.เชียงราย ประจ าป ี2559 ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 6,763,470      
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที ่5 เพือ่พัฒนาส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพือ่เปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทัว่ถึง

   
งบประมาณ

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

1 อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีวทิยาคม 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 800,000        โรงเรียน กองแผนฯ

ตามโครงการพฒันาหอ้งสมุดดิจิตัล 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน สามัคคี รายการที่ 1.1.13

(Digital library) โรงเรียนสามัคคีวทิยาคม ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน วทิยาคม หน้า 68

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 800,000        

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

1 อุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 750,000         ศูนย์ศึกษาพระพทุธ กองแผนฯ

วนัอาทติย์ วดัทา่น ้า อ.ปา่แดด จ.เชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ศาสนาวนัอาทติย์ รายการที่ 1.2.2

ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน วดัทา่น ้า หน้า 69

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอดอยหลวง 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         ที่ท้าการปกครอง กองแผนฯ

ตามโครงการ จัดงานวนัร้าลึกและสืบสาน 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ้าเภอดอยหลวง รายการที่ 1.1.7

ต้านานศิลป ์ครูจูหลิง ปงกันมูล ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 106

 ประจ้าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

3 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอดอยหลวง 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         ที่ท้าการปกครอง กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานประเพณีส่ีเผ่า 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ้าเภอดอยหลวง รายการที่ 1.1.2

อ.ดอยหลวง จังหวดัเชียงราย ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้าที่ 129

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 อุดหนุนที่ท้าการปกครอง อ.แม่สาย 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         บริเวณลาน กองแผนฯ

จ.เชียงราย ตามโครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อนุสาวรีย์พระ รายการที่ 1.1.3

วถิีล้านนาไหวส้าพระเจ้าพรหมมหาราช ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน เจ้าพรหมมหาราช หน้าที่ 129

 ครั งที่ 13 ประจ้าป ี2558 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ หน้าที่วา่การ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน อ.แม่สาย

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

5 อุดหนุนส้านักงานพระพทุธศาสนา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 105,000         วทิยาลัยสงฆ์ กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย ตามโครงการอบรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เชียงราย, รายการที่ 1.1.4

เชิงปฏบิติัการด้านศาสนพธิแีละส่งเสริม ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน มหาวทิยาลัย หน้า 129

คุณธรรม จริยธรรม 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ มหาจุฬาลงกรณ์

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน ราชวทิยาลัย

ผลการด้าเนินงาน ต.เวยีง อ.เมือง

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 อุดหนุนที่ท้าการปกครอง อ.แม่สรวย 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 280,000         ณ ศาลสมเด็จ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานศาลสมเด็จ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน พระนเรศวร รายการที่ 1.1.5

พระนเรศวรมหาราช และของดี ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.แม่สรวย หน้า 129

อ้าเภอแม่สรวย ประจ้าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

7 อุดหนุนวดัพระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 300,000         วดัพระธาตุดอยตุง กองแผนฯ

จ.เชียงราย ตามโครงการสืบสานประเพณี 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่สาย รายการที่ 1.2.1

นมัสการสรงน ้าพระธาตุดอยตุง ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 130

ประจ้าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 อุดหนุนวดัฝ่ังหมิ่น อ.เมือง จ.เชียงราย 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 150,000         โรงเรียนฝ่ังหมิ่น กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมปลูกปญัญาธรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน วทิยา รายการที่ 1.2.2

ประจ้าป ี2559 ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เมือง หน้า 130

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

9 อุดหนุนวดัพระแก้ว อ.เมือง จ.เชียงราย 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 2,000,000       วดัพระแก้ว กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เมือง รายการที่ 1.2.3

ด้านเผยแผ่หลักธรรม ฯ ค้าสอนของ ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 130

พระพทุธศาสนา 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 อุดหนุนวดัมงคลธรรมกายาราม ต.โปง่งาม 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         วดัมงคลธรรม กองแผนฯ

 อ.แม่สาย ตามโครงการธรรมผลิบาน 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน กายาราม รายการที่ 1.2.4

สืบสานความเปน็ไทย ประจ้าป ี2559 ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.แม่สาย หน้า 130

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

11 อุดหนุนวดัหรัิญญาวาส ต.เกาะช้าง 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         วดัหรัิญญาวาส กองแผนฯ

อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตามโครงการ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่สาย รายการที่ 1.2.5

ส่งเสริมต้นกล้ารักษาศีล 5 เพื่อแผ่นดิน ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 130

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เวยีงแก่น 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 300,000         บา้นหว้ยลึก กองแผนฯ

ตามโครงการ ประเพณีไหลเรือไฟ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ต.ม่วงยาย รายการที่ 1.2.8

อ.เวยีงแก่น ประจ้าป ี2559 ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เวยีงแก่น หน้า 131

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

13 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เวยีงแก่น 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 150,000         อ.เวยีงแก่น กองแผนฯ

ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.9

งานศาสนพธิอี้าเภอเวยีงแก่น ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 131

จังหวดัเชียงราย ประจ้าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

58



59

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

14 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เวยีงแก่น 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 400,000         อ.เวยีงแก่น กองแผนฯ

ตามโครงการ "มหกรรมดนตรี 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.10

และบทเพลงชนเผ่า" ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 131

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

15 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เวยีงแก่น 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         บา้นหล่ายงาว กองแผนฯ

ตามโครงการงานบวงสรวงสักการะและ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ต.หล่ายงาว รายการที่ 1.2.11

สืบชะตาแม่น ้างาว อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เวยีงแก่น หน้า 131

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

16 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เวยีงแก่น 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 300,000         อ.เวยีงแก่น กองแผนฯ

ตามโครงการงานบวงสรวงสักการะและ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.12

สืบชะตาแม่น ้าโขง อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 132

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

17 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เทงิ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 250,000         พระธาตุศักด์ิสิทธิ์ กองแผนฯ

ตามโครงการสรงน ้าพระธาตุศักด์ิสิทธ์ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน วดัพระธาตุจอมจ้อ รายการที่ 1.2.13

อ.เทงิ จ.เชียงราย ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เทงิ หน้า 132

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

60



61

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

18 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เทงิ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         วดับญุนาค กองแผนฯ

ตามโครงการสรงน ้าพระเจ้าสองสี อ.เทงิ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ม.20 ต.หงาว รายการที่ 1.2.14

ประจ้าป ี2559 ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เทงิ หน้า 132

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

19 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เทงิ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           วดัร่องริว ม.12 กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานประเพณี 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ต.เวยีง อ.เทงิ รายการที่ 1.2.15

"บญุผะเหวดและเทศน์มหาชาติ" ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 132

อ.เทงิ ประจ้าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

20 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เทงิ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         ริมแม่น ้าอิง กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานประเพณียี่เปง็ อ.เทงิ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ม.1 ต.เวยีง รายการที่ 1.2.16

ประจ้าป ี2559 ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.เทงิ หน้า 132

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

21 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เทงิ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         ข่วงเวยีงเทงิและ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานประเพณี 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน หน้าวดัพระเกิด รายการที่ 1.2.17

"สืบชะตาแม่น ้าอิงและแข่งขันเรือพาย" ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน คงคาราม อ.เทงิ หน้า 132

ประจ้าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

62



63

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

22 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เทงิ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           อ.เทงิ กองแผนฯ

ตามโครงการสืบสานประเพณีและ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.18

ภมูิปญัญาทอ้งถิ่นด้านศิลปวฒันธรรม ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 133

ล้านนาประจ้า อ.เทงิ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

23 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เทงิ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           หอ้งประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อบต.ตับเต่า รายการที่ 1.2.19

ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรม ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 133

ของชนพื นราบและชนเผ่า 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ได้รับการฟืน้ฟูพัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น

                              
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

24 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ.เทงิ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         หอ้งประชุม กองแผนฯ

ตามโครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน สพป.ชร. เขต 4 รายการที่ 1.2.20

ศาสนาพธิกีรและการฝึกพดู อ.เทงิ ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 133

ประจ้าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

25 อุดหนุนสภาวฒันธรรม อ้าเภอแม่จัน 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         ที่ท้าการปกครอง กองแผนฯ

โครงการสืบสานวฒันธรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่จัน โอนไปตั งจ่าย

"ปา๋เวณียี่เปง็ เมืองแม่จัน" ประจ้าป ี2558 ท้าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน เปน็รายการใหม่

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด้าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด้าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด้าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 6,635,000      
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

                   
งบประมาณ

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

1 อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.พาน 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 100,000         หน้าสนาม กองแผนฯ

 ตามโครงการเดิน - วิง่ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ที่วา่การ อ.พาน รายการที่ 1.1.1

เมืองพานมินิมาราธอน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 120

เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

12 สิงหาฯมหาราชินี คร้ังที่ 24 ป ี2559 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

                   
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 500,000         จ.เชียงใหม่ กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย ตามโครงการจัดส่ง 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.1

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 120

กีฬาเยาวชนแหง่ชาติ ภาค 5 คร้ังที่ 32 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

ณ จังหวดัเชียงใหม่ 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

3 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 400,000         จ.นครสวรรค์ กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย ตามโครงการจัดส่ง 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.2

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 120

กีฬาเยาวชนแหง่ชาติ คร้ังที่ 44 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

ณ จังหวดันครสวรรค์ 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ระหวา่งวนัที่ 11-12 ธนัวาคม 2558 ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ
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67

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

                   
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 60,000           จ.นครสวรรค์ กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย ตามโครงการจัดส่ง 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.3

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 120

กีฬาคนพกิารแหง่ชาติ คร้ังที่ 34 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

 ณ จังหวดันครสวรรค์ 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ระหวา่งวนัที่ 13-17 มกราคม 2559 ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

5 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 400,000         จ.สุพรรณบรีุ กองแผนฯ

กีฬาจังหวดัเชียงราย ตามโครงการจัดส่ง 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.4

นักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 121

กีฬาเยาวชนแหง่ชาติ คร้ังที่ 32 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

ณ จังหวดัสุพรรณบรีุ เดือนมีนาคม 2559 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

                   
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 500,000         จ.สุโขทยั กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.5

ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 121

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแหง่ชาติ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

ภาค 5 คร้ังที่ 45 ณ จังหวดัสุโขทยั 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

เดือนมิถุนายน 2559 ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

7 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 60,000           จ.สุโขทยั กองแผนฯ

กีฬาจังหวดัเชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.2.6

ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 121

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพกิารแหง่ชาติ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

 คร้ังที่ 35 รอบคัดเลือก ระดับภาค 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ณ จังหวดัสุโขทยั เดือนกรกฎาคม 2559 ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

                   
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 80,000           สนามกีฬา กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน กลาง รายการที่ 1.2.7

ตามโครงการจัดส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน จ.เชียงราย หน้า 121

เข้าร่วมการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

 จังหวดัเชียงราย 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

9 อุดหนุนเทศบาลต าบลแม่สาย อ.แม่สาย 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         ศูนย์วจิัยและ กองแผนฯ

ตามโครงการจัดงานมหกรรม 10 ชาติพนัธุ์ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน พฒันาชาน้ ามัน รายการที่ 1.2.2

แม่สาย คร้ังที่ 4 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน และพชืน้ ามันฯ หน้า 136

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ อ.แม่สาย

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 2,300,000      



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย 

งบประมาณ

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

1 อุดหนุนโรงพยาบาลแม่จัน ตามโครงการ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 500,000         โรงพยาบาล กองแผนฯ

สนับสนุนครุภณัฑ์ทางการแพทย์ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน แม่จัน รายการที่ 1.1.1

 เคร่ืองช่วยหายใจในทารกและเด็กแรกเกิด ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 88

หออภบิาลทารกแรกเกิด 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

2 อุดหนุนโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         โรงพยาบาล กองแผนฯ

เชียงของ ตามโครงการ ลดเล่ียงเส่ียงไต 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน สมเด็จ รายการที่ 1.1.2

ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน พระยุพราช หน้า 88

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ เชียงของ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย 

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 อุดหนุนโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 650,000         หอประชุม กองแผนฯ

เชียงของ ตามโครงการ ลดเล่ียงเส่ียงไต 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน โรงพยาบาล รายการที่ 1.1.3

ครอบครัวและชุมชน ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน สมเด็จ หน้า 89

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ พระยุพราช

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน เชียงของ,

ผลการด าเนินงาน อ.แม่ลาว,

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/ จ.กาญจนบรีุ

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

4 อุดหนุนโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 200,000         โรงพยาบาล กองแผนฯ

เชียงของ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน สมเด็จ รายการที่ 1.1.4

โดยกลุ่มพฒันาสตรี ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน พระยุพราช หน้า 89

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ เชียงของ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม
โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคเครือข่าย 

งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 อุดหนุนสมาคมอาสาสมัครสาธารณสุข 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 400,000         อาคารศูนย์ กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย ตามโครงการมหกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน สุขภาวะชุมชน รายการที่ 1.1.5

ส่งเสริมสุขภาพ เทศกาลสงกรานต์ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน บา้นแฟน ม.5 หน้า 89

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ ต.สถาน

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน อ.เชียงของ,

ผลการด าเนินงาน ทา่เรือบั๊ค

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/ บา้นหวัเวยีง

รายงานใหผู้้บริหารทราบ ม.1 ต.เวยีง

อ.เชียงของ

6 อุดหนุนโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 350,000         ต.ริมโขง กองแผนฯ

เชียงของ ตามโครงการ มหกรรมส่งเสริม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เชียงของ รายการที่ 1.1.6

สุขภาพและปอ้งกันโรค ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 89

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 2,300,000      
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน

งบประมาณ

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

1 อุดหนุนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 150,000         ส านักงานเขตพื้นที่ กองแผนฯ

ประถมศึกษาเชียงรายเขต 1 ตามโครงการ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน การศึกษา รายการที่ 1.1.14

ประชุมสัมมนาผู้น า ผู้บริหารและ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน ประถมศึกษา หน้า 69

ผู้เกี่ยวข้องกับกิจการ ลูกเสือชาวบา้น 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ เชียงราย เขต1

 17 จังหวดัภาคเหนือ คร้ังที่ 115 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 150,000        

สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

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

1 อุดหนุนส านักงานสาธารณสุข 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 500,000         จ.นนทบรีุ กองแผนฯ

จังหวดัเชียงราย ตามโครงการ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รายการที่ 1.1.1

รณรงค์ปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 105

จังหวดัเชียงราย 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหาอาชญากรรมและการค้ามนุษย์ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
และมีประสิทธิภาพ

งบประมาณ

 (บาท) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย.พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดิน 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 2,000,000       ศูนย์อ านวยการ กองแผนฯ

เอาชนะยาเสพติด จังหวดัเชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน พลังแผ่นดิน รายการที่ 1.1.2

ตามโครงการ ปอ้งกันและแก้ไขปญัหา ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน เอาชนะยาเสพติด หน้า 105

ยาเสพติดจังหวดัเชียงราย 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ จ.เชียงราย

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

3 อุดหนุนกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 400,000         หน่วยฝึก กองแผนฯ

จังหวดัทหารบกเชียงราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน นักศึกษาวชิา รายการที่ 1.1.6

ตามโครงการอบรมเครือข่าย ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หหาร จ.ทหารบก หน้า 106

เฝ้าระวงัยาเสพติดและปราบ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ เชียงราย

ปรามอาชญากรรม 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 2,900,000      



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

1 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพเิศษประจ าจังหวดั 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 400,000         ศูนย์การศึกษาพเิศษกองแผนฯ

เชียงราย ตามโครงการจัดงานศูนย์การ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ประจ าจังหวดั รายการที่ 1.1.15

ศึกษาพระพทุธศาสนาวนัอาทติย์ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน เชียงราย หน้า 69

เชียงรายสัมพนัธ ์คร้ังที่ 11 ประจ าปี 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

งบประมาณ 2559 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

76



77

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 อุดหนุนโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราช 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           โรงเรียนอนุบาล กองแผนฯ

เชียงของ ตามโครงการเทดิพระเกียรติ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน เชียงของ รายการที่ 1.1.7

มหกรรมส่งเสริมสุขภาวะเด็กและ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 89

ครอบครัว เนื่องในวโรกาสวนัคล้าย 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

วนัพระราชสมภพสมเด็จพระบรม 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

โอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

3 อุดหนุนมูลนิธอิอทสิติกไทย 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 90,750           หอประชุมคชสาร กองแผนฯ

สาขาเชียงราย ตามโครงการพฒันาศูนย์ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน รร.อบจ.เชียงราย รายการที่ 1.2.1

ส่งเสริมทกัษะชีวติบคุคลออทสิติก ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 89

จังหวดัเชียงราย 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           หอประชุม กองแผนฯ

อ.ปา่แดด ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.ปา่แดด รายการที่ 1.2.1

วนัสตรีสากล ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 106

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

5 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           สนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เวยีงชัย ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงชัย รายการที่ 1.2.2

วนัสตรีสากล กิจกรรมส่งเสริม ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 106

สร้างสรรค์งานสตรีเนื่องในวนัสตรีสากล 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

78



79

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           หน้าสนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ.พญาเม็งราย ตามโครงการกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.พญาเม็งราย รายการที่ 1.2.3

ส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวนัสตรีสากล ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 107

ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

7 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เวยีงแก่น ตามโครงการงานวนัสตรีสากล 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงแก่น รายการที่ 1.2.4

อ.เวยีงแก่น จังหวดัเชียงราย ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 107

ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 อุดหนุนคณะกรรมการ พฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           สนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ.ขุนตาล ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.ขุนตาล รายการที่ 1.2.5

วนัสตรีสากล ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 107

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

9 อุดหนุนคณะกรรมการ พฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           สนามกีฬา กองแผนฯ

อ.แม่ฟา้หลวง ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน บา้นสันติคีรี รายการที่ 1.2.6

เนื่องในวนัสตรีสากลแหง่ชาติ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.แม่ฟา้หลวง หน้า 107

ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

80



81

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           ลานกิจกรรม กองแผนฯ

อ.แม่ลาว ตามโครงการเพิ่มศักยภาพสตรี 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ที่วา่การ รายการที่ 1.2.7

(ทกัษะการพดูในที่ชุมชน) ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.แม่ลาว หน้า 107

เนื่องในวนัสตรีสากล 2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

11 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           หน้าสนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เวยีงเชียงรุ้ง ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงเชียงรุ้ง รายการที่ 1.2.8

วนัสตรีสากล ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 107

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.ดอยหลวง ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.ดอยหลวง รายการที่ 1.2.9

วนัสตรีสากล ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 107

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

13 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           หอประชุมที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เชียงของ ตามโครงการส่งเสริมสตรีไทย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เชียงของ รายการที่ 1.2.10

ใส่ใจสุขภาพเนื่องในวนัสตรีสากล ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 108

ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

82



83

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

14 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เวยีงปา่เปา้ ตามโครงการฝึกอบรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงปา่เปา้ รายการที่ 1.2.11

ใหค้วามรู้ความเข้าใจวฒันธรรม ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 108

ประเพณีสมาชิกประชาคมอาเซียน 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

15 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           หอประชุมที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เชียงแสน ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เชียงแสน รายการที่ 1.2.12

วนัสตรีสากล ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 108

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

16 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           หน้าสนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ.แม่สาย ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่สาย รายการที่ 1.2.13

วนัสตรีสากล ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 108

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

17 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           หอ้งประชุม กองแผนฯ

อ.แม่สรวย ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน ที่วา่การ รายการที่ 1.2.14

วนัสตรีสากล ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อ.แม่สรวย หน้า 108

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

84



85

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

18 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 70,000           หอประชุม กองแผนฯ

อ.เมืองเชียงราย ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อาคารคชสาร รายการที่ 1.2.15

วนัสตรีสากล ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน อบจ.ชร. หน้า 108

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

19 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 70,000           ศูนย์บริการ กองแผนฯ

อ.เทงิ ตามโครงการกิจกรรมวนัสตรีสากล 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน นักทอ่งเที่ยว รายการที่ 1.2.16

 ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน ภาคเหนือตอนบน หน้า 109

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ อ.เทงิ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

20 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 70,000           หอประชุมที่วา่การ กองแผนฯ

อ.พาน ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องใน 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.พาน รายการที่ 1.2.17

วนัสตรีสากล ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 109

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

21 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 70,000           หน้าสนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ.แม่จัน ตามโครงการกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่จัน รายการที่ 1.2.18

วนัสตรีสากล ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 109

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

86



87

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

22 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           หอประชุมที่วา่การ กองแผนฯ

อ.ปา่แดด ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.ปา่แดด รายการที่ 1.2.19

เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 109

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

23 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           หอประชุมที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เวยีงชัย ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงชัย รายการที่ 1.2.20

เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ กิจกรรม ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 109

เทดิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

พระบรมราชินีนาถ ประจ าป ี2559 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

24 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.พญาเม็งราย 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.พญาเม็งราย รายการที่ 1.2.21

ตามโครงการเทดิพระเกียรติ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 109

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

พระบรมราชินีนาถ ประจ าป ี2559 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

25 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           หอประชุม กองแผนฯ

อ.เวยีงแก่น ตามโครงการวนัแม่แหง่ชาติ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงแก่น รายการที่ 1.2.22

12 สิงหา มหาราชินี ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 109

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

88



89

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

26 อุดหนุนคณะกรรมการ 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           หน้าสนามที่วา่การ กองแผนฯ

พฒันาสตรี อ.ขุนตาล 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.ขุนตาล รายการที่ 1.2.23

ตามโครงการจัดกิจกรรม ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 110

วนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

27 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           ลานหน้าที่วา่การ กองแผนฯ

อ.แม่ฟา้หลวง ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่ฟา้หลวง รายการที่ 1.2.24

เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 110

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

28 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.แม่ลาว ตามโครงการการพฒันาสตรี 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่ลาว รายการที่ 1.2.25

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 110

เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

29 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เวยีงเชียงรุ้ง ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงเชียงรุ้ง รายการที่ 1.2.26

เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 110

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

90



91

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

30 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 30,000           สนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ.ดอยหลวง ตามโครงการเทดิพระเกียรติ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.ดอยหลวง รายการที่ 1.2.27

มหาราชินีเนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 110

 ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

31 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           หน้าสนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เชียงของ ตามโครงการเทดิพระเกียรติ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เชียงของ รายการที่ 1.2.28

แม่แหง่แผ่นดินเนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 110

ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

32 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           ที่ท าการ กองแผนฯ

อ.เวยีงปา่เปา้ ตามโครงการฝึกอบรมเร่ือง 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เวยีงปา่เปา้ รายการที่ 1.2.29

การปอ้งกันโรคระบาด ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 110

เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

33 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เชียงแสน ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เชียงแสน รายการที่ 1.2.30

วนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 111

อบรมใหค้วามรู้เร่ืองสตรีไทยหา่งไกล 3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

โรคมะเร็ง 4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

92



93

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

34 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.แม่สาย ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่สาย รายการที่ 1.2.31

วนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี 2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 111

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

35 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 50,000           หอประชุมที่ท าการ กองแผนฯ

อ.แม่สรวย ตามโครงการจัดกิจกรรม 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่สรวย รายการที่ 1.2.32

เนื่องในวนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 111

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ



ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

36 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 70,000           หน้าสนามที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เมืองเชียงราย ตามโครงการ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เมืองเชียงราย รายการที่ 1.2.33

วนัแม่แหง่ชาติ ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 111

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

37 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 70,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.เทงิ ตามโครงการนานาอาชีพ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.เทงิ รายการที่ 1.2.34

เทดิพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 111

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

94
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทางการพัฒนาที ่10 ส่งเสริมและสนับสนุน งานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

      
งบประมาณ

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

ล าดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ด าเนินการ หน่วยด าเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

38 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 70,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.พาน ตามโครงการวนัแม่แหง่ชาติ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.พาน รายการที่ 1.2.35

ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 111

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

39 อุดหนุนคณะกรรมการพฒันาสตรี 1.แจ้งหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนทราบ 70,000           ที่วา่การ กองแผนฯ

อ.แม่จัน ตามโครงการวนัแม่แหง่ชาติ 2.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุน อ.แม่จัน รายการที่ 1.2.36

ประจ าป ี2559 ท าหนังสือแจ้งขอรับเงินอุดหนุน หน้า 111

3.เบกิจ่ายงบประมาณ/ด าเนินงานโครงการ

4.หน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนรายงาน

ผลการด าเนินงาน

5.ติดตามรายงานผลการด าเนินการ/

รายงานใหผู้้บริหารทราบ

รวม 2,140,750      
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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 เครื่องคอมพิวเตอร  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 90,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 รายการที่ 1.1.1

หนาจอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว หนาที่ 29

จํานวน 3 ชุดๆละ 30,000 บาท

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

2 เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 1 kVA เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่อง 30,500           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

สํารองไฟฟา ขนาด 1kVA รายการที่ 1.1.2

จํานวน 5 เครื่องๆละ 6,100 บาท หนาที่ 29

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

รวม 120,500        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดความรวมมือ และบูรณาการรวมกัน

              

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 ตรวจติดตามและประเมินผล  - ดําเนินการติดตามและประเมินผล 50,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

แผนพัฒนา อบจ.เชียงราย แผนพัฒนา อบจ.เชียงราย วามีประสิทธิ รายการที่ 2.2.2

ภาพ ประสิทธิผลอยางไร สามารถนําขอ หนาที่ 26

บกพรองกลับมาทบทวนการจัดทําแผน

พัฒนาใหมีประสิทธิภาพ และสามารถ

ดําเนินการใหเปนไปตามระบบ E - plan

1. ประชุมคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลเพื่อกําหนดวิธีการในการติดตาม

2. ดําเนินการติดตามตามแนวทาง วิธีการที่

คณะกรรมการฯ กําหนด

3. สรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะที่ได

จากการตรวจติดตาม จัดทําเปนรางรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

4. เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณา

5.รายงานผูบริหารทราบเพื่อประกาศใชเปน

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

อบจ.เชียงราย

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



98

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดความรวมมือ และบูรณาการรวมกัน

              

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนา  - จัดประชุมประชาคมเพื่อใหไดมาถึงปญหา 234,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

อบจ.เชียงราย ความตองการของประชาชน ประชุมคณะ รายการที่ 2.2.3

กรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น หนาที่ 26

คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น คณะกรรมการ

ที่เกี่ยวของในการจัดทําแผนพัฒนา

1. รวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนตอ

การพัฒนาทองถิ่น

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

3. จัดประชุมประชาคม

4. รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนา ที่ไดมา

จากการประชาคม และจากภาคสวนตางๆ

5. ประชุมคณะกรรมการตางๆ เพื่อรวมกัน

จัดทําและพิจารณารางแผนพัฒนา

6. เสนอผูบริหารเพื่อประกาศใช



99

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดความรวมมือ และบูรณาการรวมกัน

              

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 โครงการศูนยเครือขายเพื่อแกไขปญหา  - จัดกิจกรรมประชุม/อบรม จํานวน 3 100,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

และสงเสริมการมีสวนรวมในการ ครั้ง/ป รายการที่ 2.2.4

พัฒนาทองถิ่น 1. จัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น หนาที่ 26

ขอเสนอแนะในการดําเนินงานของศูนยฯ

2. รวบรวมขอคิดเห็นขอเสนอแนะที่ไดจาก

การประชุมเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนิน

งานของศูนย

3. ดําเนินกิจกรรมของศูนยตามขอเสนอแนะ

ขอคิดเห็น

4. ประเมินผลการดําเนินงาน

5.นําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะมาปรับปรุง

การดําเนินงานของศูนยฯ

6. รายงานผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดความรวมมือ และบูรณาการรวมกัน

              

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 นํารองการสรางและพัฒนาเครือขาย  - จัดประชุม อบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาเครือขาย 500,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

การประสานแผนและงบประมาณ การประสานแผนและงบประมาณทางการศึกษา รายการที่ 2.2.5

ทางการศึกษาของ อปท. ระดับจังหวัด 1. นําเสนอโครงการนํารองและพัฒนาเครือขายฯ หนาที่ 27

พรอมตรวจสอบงบประมาณ

2. ประสานเครือขายการประสานแผนและ

งบประมาณทางการศึกษา อปท.ในเขตจังหวัด

3. จัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ในเขตจังหวัด

เชียงรายและตางจังหวัดในเนื้องานที่เกี่ยวของ

4. สรุปบทเรียนเพื่อหาขอสรุปดําเนินการจัดทํา

รูปเลมเปนรายงานผลการดําเนินงาน

5. รายงานผูบริหารทราบและกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 6 เสริมสรางระบบดานการประสานเครือขายในการพัฒนาทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใหเกิดความรวมมือ และบูรณาการรวมกัน

              

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 อบรมเชิงปฏิบัติการในการ  - อบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดทําแผน 150,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

เพิ่มศักยภาพในการจัดทําแผนชุมชน ชุมชนแกผูนําชุมชน คณะกรรมการหมูบาน รายการที่ 2.2.6

1. ประสานขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชน หนาที่ 27

จังหวัดเชียงราย เพื่อรวบรวมขอมูลรายชื่อ

หมูบานที่ไมผานตัวชี้วัดเรื่องการจัดทํา

แผนชุมชน

2. ประชุมเพื่อวางแผนการดําเนินงานการ

จัดอบรมรวมกับวิทยากร

3. จัดทําเอกสารการอบรม จัดเตรียม

สถานที่จัดอบรม

4. ดําเนินการอบรมตามแนวทางที่กําหนด

5. สรุปผลการดําเนินงานรายงานผูบริหาร

รวม 1,034,000      



 
 

กองคลัง    
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ  - จัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ 200,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหาร ภาษีและคาธรรมเนียมบํารุง อบจ.เชียงราย รายการที่ 2.2.2

สวนจังหวัดเชียงราย แกผูประกอบการ จํานวน 1 วัน หนาที่ 34

1. ขออนุมัติดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตาม

ระเบียบพัสดุฯ

2. จัดประชุมสัมมนาผูประกอบการจัดเก็บ

ภาษีโรงแรม ภาษีน้ํามัน และภาษียาสูบ

3. ติดตามและประเมินผล

4.รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน 48,000           อบจ.เชียงราย กองคลัง

จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว รายการที่ 1.1.1

จํานวน 3 เครื่องๆละ 16,000 บาท หนาที่ 36

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุ ฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน (ตอ) 3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

3 เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา  - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 21,900           อบจ.เชียงราย กองคลัง

ชนิด LED ขาวดํา (30 หนา/นาท)ี รายการที่ 1.1.3

จํานวน 3 เครื่องๆละ 7,300 บาท หนาที่ 37

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

4 เครื่องพิมพ Mulitfunction  -  จัดซื้อเครื่องพิมพ Mulitfunction 7,600            อบจ.เชียงราย กองคลัง

แบบฉีดหมึก lnkjet แบบฉีดหมึก lnkjet รายการที่ 1.1.5

จํานวน 1 เครื่อง หนาที่ 37

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

รวม 277,500        



 
 

กองพัสดุและทรัพยสิน   
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับสํานักงาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 230,000         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

 แบบที่ 1 ประมวลผลแบบที่ 1 จอขนาดไมนอยกวา รายการที่ 1.1.2

18.5 นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท หนาที่ 37

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุ ฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

2 เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา  - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 36,500           อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ชนิด LED ขาวดํา ( 30หนา/นาท)ี รายการที่ 1.1.4

จํานวน 3 เครื่อง ๆ ละ 7,300 บาท หนาที่ 37

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุ ฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA  - จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 31,000           อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

จํานวน 10 เครื่อง ๆ ละ 3,100 บาท รายการที่ 1.1.6

1. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุ ฯ หนาที่ 38

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

รวม 297,500        



 
 

กองชาง    
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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 กอสรางระบบระบายน้ํา คสล. ชวงที่ 1 ขนาดปากรางกวาง 3.00 ม. 1,000,000      หมูที่ 12 ต.งิ้ว - กองชาง

เชื่อมระหวาง หมูที่ 12 ต.งิ้ว - หมูทื่ 2 ยาว 228.00 ม. ลึก 1.00 ม. หมูที่ 2 ต.เวียง ขอบัญญัติป 59

ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ชวงที่ 2 ขนาดปากรางกวาง 2.00 ม. อ.เทิง หนา 149

ยาว 575.00 ม. ลึก 1.00 ม. รวมความ ขอ 1.1.1

ยาวทั้งสองชวงไมนอยกวา 803.00 ม.

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

2 กอสรางระบบระบายน้ํา คสล. ขนาดปากรางกวาง 4.00 ม. ยาว 590.00 ม. 1,000,000      หมูที่ 11 ต. งิ้ว - กองชาง

เชื่อมระหวาง หมูที่ 11 ต. งิ้ว - หมูที่ 2 ลึก 1.00 ม. หมูที่ 2 ต.เวียง  ขอบัญญัติป 59

ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เทิง หนา 149

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.2

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

3 กอสรางสะพาน คสล. ขามแมน้ําอิง เชื่อม ขนาดชองจราจรกวาง 4.00 ม.ยาว 70.00 ม. 7,000,000      หมูที่ 1 - หมูที่ 14 กองชาง

ระหวางหมูที่ 1 - หมูที่ 14 ทต.เวียงเทิง (ชนิดไมมีทางเทา) ทต.เวียงเทิง อ.เทิง ขอบัญญัติป 59

อ.เทิง จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 149

2. ประกาศประกวดราคา ขอ 1.1.3

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน   

5.ติดตามและประเมินผล

4 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 569.00 ม.  2,000,000      หมูที่ 4 ต.แมยาว - กองชาง

พาราเคพซีล (Para Cape Seal) พรอม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,414 ตร.ม.และขยาย ทน.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

ขยายสะพาน คสล.เชื่อมระหวาง หมูที่ 4 สะพาน คสล.เดิมกวาง 4 ม.ยาว 16 ม. อ.เมือง หนา 150

ต.แมยาว - ทน.เชียงราย เปนกวาง 6 ม. ยาว 16 ม. ขอ 1.1.4

อ.เมือง จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



108

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

5 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 1,700 ม.  2,000,000      เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

พาราสเลอรี่ชิล (Para Slurry Seal) หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,200 ตร.ม. 17 ต.แมขาวตม - ขอบัญญัติป 59

 เชื่อมระหวางหมูที่ 17 ต.แมขาวตม - 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 5 ต.ริมกก หนา 150

หมูที่ 5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.เมือง ขอ 1.1.5

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

6 ขยายผิวจราจรถนน คสล. เชื่อมระหวาง ชวงที่ 1ขยายผิวจราจรกวาง 1 ม. 927,000         เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

หมูที่ 11 ต.หวยสัก อ.เมืองเชียงราย - ยาว 360 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือพื้นที่ 11 ต.หวยสัก ขอบัญญัติป 59

หมูที่ 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ไมนอยกวา 360 ตรม.  อ.เมืองเชียงราย - หนา 150

ชวงที่ 2 ขยายผิวจราจรกวาง 2 ม. หมูที่ 1ต.ดอนศิลา ขอ 1.1.6

ยาว 575 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ อ.เวียงชัย

ไมนอยกวา 1,150. ตรม. รวมพื้นที่ทั้งหมด

ไมนอยกวา 1,150. ตรม.

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



109

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

7 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 420 ม.  1,073,000      หมูที่ 2 ต.ดอยลาน กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวาง หมูที่ 2 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. อ.เมือง - หมูที่ 8 ขอบัญญัติป 59

ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย - หมูที่ 8 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.แมออ อ.พาน หนา 151

ต.แมออ อ.พาน จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.7

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

8 ซอมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 2,000 ม. 1,000,000      เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

เชื่อมระหวาง หมูที่ 9 ต.ดอยลาน หรือพื้นที่ไมนอยกวา 12,000 ตร.ม. 9 ต.ดอยลานอ.เมือง ขอบัญญัติป 59

 อ.เมืองเชียงราย -หมูที่ 14 ต.ดอนศิลา 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ เชียงราย- หมูที่ 14 หนา 151

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 2. ประกาศประกวดราคา ต.ดอนศิลาอ.เวียงชัย ขอ 1.1.8

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



110

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

9 กอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 4 ต.แมกรณ ขนาดสองชองจราจร ทางรถกวาง 6 ม. 1,000,000      หมูที่ 4 ต.แมกรณ กองชาง

อ.เมือง จ.เชียงราย ยาว 10.00 ม. (ชนิดไมมีทางเทา) อ.เมือง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 151

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.10

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

10 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 840 ม. 2,000,000      เชื่อมระหวางหมูที1่ กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวาง หมูที่ 1 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,040 ตร.ม. ต.รอบเวียง - ทน. ขอบัญญัติป 59

ต.รอบเวียง ทน.เชียงราย ต.รอบเวียง 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ เชียงรายต.รอบเวียง หนา 152

อ.เมือง จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.เมือง ขอ 1.1.11

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



111

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

11 ขยายผิวจราจรถนน คสล.เชื่อมระหวาง ขยายผิวจราจรกวาง 1.00 ม. ยาว 1,800 1,000,000      เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

หมูที่ 3,12 ต.จันจวาใต - หมูที่ 8 ต.จันจวา ตร.ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ 3,12 ต.จันจวาใต - ขอบัญญัติป 59

อ.แมจัน จ.เชียงราย ไมนอยกวา 1,800 ตร.ม. หมูที่ 8 ต.จันจวา หนา 152

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.แมจัน ขอ 1.1.14

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

12 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล ผิวจราจรกวา 6.00 ม. ยาว 1,780 ม. 2,670,000      เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวาง หมูที่ 6 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,680 ตร.ม. 6 ต.ปาตึง - หมูที่ 9 ขอบัญญัติป 59

ต.ปาตึง-หมูที่ 9 ต.ปาซาง อ.แมจัน 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.ปาซาง อ.แมจัน หนา 152

จ.เชียงราย 2. ประกาศประกวดราคา ขอ 1.1.15

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



112

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

13 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมงาน ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.ยาว 695.00 ม.หนา 3,190,000      เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

ทอระบายน้ํา เชื่อมระหวางหมูที่ 1 ต.แมไร - เฉลี่ย 0.15 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1 ต.แมไร -หมูที่ 5 ขอบัญญัติป 59

หมูที่ 5 ต.แมคํา อ.แมจัน จ.เชียงราย 4,170 ตร.ม. พรอมงานทอระบาย คสล. ต.แมคํา อ.แมจัน หนา 153

1.20 ม.จํานวน 145 ทอน และบอพัก คสล. ขอ 1.1.18

ขนาด 0.90 x 1.60 จํานวน 14 บอ

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศประกวดราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

14 กอสรางสะพานคสล. เชื่อมระหวางหมูที่ 10 ผิวจราจร กวาง 6.00 ม. ยาว 12.00 ม. 1,900,000      เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

ต.แมสลองนอก - หมูที่ 3 ต.แมสลองใน (ชนิดไมมีทางเทา) 10 ต.แมสลองนอก ขอบัญญัติป 59

อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ  - หมูที่ 3 หนา 154

2. ประกาศสอบราคา ต.แมสลองใน ขอ 1.1.20

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน อ.แมฟาหลวง 

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



113

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

15 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 590.00 ม. 2,000,000      เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

เชื่อมระหวาง หมูที่ 7 ต.แมสลองนอก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 7 ต.แมสลองนอก ขอบัญญัติป 59

อ.แมฟาหลวง - หมูที่ 20 ต.ปาตึง อ.แมจัน 3,540 ตร.ม อ.แมฟาหลวง-หมูที่ หนา 154

จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ 20 ต.ปาตึง ขอ 1.1.21

2. ประกาศสอบราคา อ.แมจัน

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

16 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 250 ม. 500,000        เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 11 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,500 ตร.ม. 11 ต.หัวงม-หมูที3่ ขอบัญญัติป 59

ต.หัวงม-หมูที่ 3 ต.เวียงหาว อ.พาน 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.เวียงหาว อ.พาน หนา 154

จ.เชียงราย ดวยวิธีตกลงราคา ขอ 1.1.22

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล



114

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

17 กอสรางฝายน้ําลน คสล. หมูที่ 5 สันฝายกวาง 15.00 ม. สูง 1.50 ม. 782,000        หมูที่ 5 ต.ทานตะวัน กองชาง

ต.ทานตะวัน อ.พาน และหมูที่ 17 ต.มวงคํา 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ,หมูที่ 17 ต.มวงคํา ขอบัญญัติป 59

อ.พาน จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.พาน หนา 154

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 1.1.23

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

18 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 650 ม. 1,500,000      หมูที่ 7 ต.สันกลาง กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 7 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,900 ตร.ม.   - หมูที่ 8 ต.ปาหุง ขอบัญญัติป 59

ต.สันกลาง - หมูที่ 8 ต.ปาหุง อ.พาน 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.พาน หนา 155

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.24

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



115

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

19 ขยายผิวจราจรถนน คสล. เชื่อมระหวาง ขยายผิวจราจรทั้งสองขางกวางขางละ 1,200,000       เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

หมูที่ 9,14 ต.เมืองพาน - หมูที่ 2 ต.มวงคํา 1.50 ม. ยาว 840.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. 9,14 ต.เมืองพาน - ขอบัญญัติป 59

อ.พาน จ.เชียงราย หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,520 ตร.ม. หมูที่ 2 ต.มวงคํา หนา 155

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.พาน ขอ 1.1.25

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

20 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 1,700 ม. 3,500,000       เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 10 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 10,200 ตร.ม. 10 ต.โรงชาง - ขอบัญญัติป 59

ต.โรงชาง - หมูที1่ ต.ศรีโพธิ์เงิน อ.ปาแดด 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 1 ต.ศรีโพธิ์เงิน หนา 155

อ.ปาแดด จ.เชียงราย 2. ประกาศประกวดราคา อ.ปาแดด ขอ 1.1.26

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



116

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

21 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติก ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 655 ม.  2,000,000      เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,930 ตร.ม. 10 ต.ไมยา อ.พญา ขอบัญญัติป 59

เชื่อมระหวาง หมูที่ 10 ต.ไมยา 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ เม็งราย - หมูที่ 7 หนา 155

อ.พญาเม็งราย - หมูที่ 7  ต.ดอนศิลา 2. ประกาศสอบราคา ต.ดอนศิลา ขอ 1.1.27

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน อ.เวียงชัย 

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

22 กอสรางสะพาน คสล. หมูที่ 4 ต.ตาดควัน ขนาดสองชองจราจร ทางรถกวาง 6.00 ม. 1,490,000       หมูที่ 4 ต.ตาดควัน กองชาง

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ยาว 12.00 ม. (ชนิดไมมีทางเทา) อ.พญาเม็งราย ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 156

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.28

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



117

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

23 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติก ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 630 ม.  2,000,000      หมูที่ 4 ต.ตาดควัน กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,780 ตร.ม. อ.พญาเม็งราย- ขอบัญญัติป 59

ระหวางหมูที่ 4 ต.ตาดควัน อ.พญาเม็งราย - 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 17 ต.แมเปา หนา 156

หมูที่ 17 ต.แมเปา อ.พญาเม็งราย 2. ประกาศสอบราคา อ.พญาเม็งราย ขอ 1.1.29

จ.เชียงราย 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

24 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคพซีล ผิวจารจรกวาง 6.00 ยาว 510 ม.หรือพื้นที่ 1,500,000       เชื่อมระหวางหมูที่ กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวางหมูที่ 14 ไมนอยกวา 3,060 ตร.ม. 14 ต.ศรีดอนชัย - ขอบัญญัติป 59

ต.ศรีดอนชัย -หมูที่ 10 ต.สถาน อ.เชียงของ 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 10 ต.สถาน หนา 156

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.เชียงของ ขอ 1.1.30

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



118

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

25 ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวาง ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 3,430 ม. 2,000,000      หมูที่ 18 กองชาง

หมูที่ 18 ต.ยางฮอม - หมูที่ 13 ต.ปาตาล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 20,580 ตร.ม. ต.ยางฮอม - หมูที่ 13 ขอบัญญัติป 59

อ.ขุนตาล  จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.ปาตาล อ.ขุนตาล หนา 156

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.31

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

26 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 565 ม. 1,500,000      หมูที่ 12 , 14 กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวาง หมูที่ 12, หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,390 ตรม. ต.ปาตาล-หมูที่ 6 ขอบัญญัติป 59

14 ต.ปาตาล - หมูที่ 6 ต.ตา อ.ขุนตาล 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.ตา อ.ขุนตาล หนา 157

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.32

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



119

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

27 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติคคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 700 ม. 2,000,000      หมูที่ 1 ต.ผางาม กองชาง

(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวางหมูที่ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,200 ตร.ม. อ.เวียงชัย-หมูที่ 19 ขอบัญญัติป 59

1 ต.ผางาม อ.เวียงชัย-หมูที่ 19 ต.แมเปา 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.แมเปา หนา 157

อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.พญาเม็งราย ขอ 1.1.34

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

28 กอสรางถนน คสล.เชื่อมระหวางหมูที่ 10 ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.ยาว 495 ม.หนาเฉลี่ย 1,500,000      หมูที่ 10 กองชาง

ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย-หมูที่ 3 ต.รอบเวียง 0.15 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,970 ตร.ม. ต.เวียงเหนือ ขอบัญญัติป 59

อ.เมือง จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เวียงชัย - หมูที่ 3 หนา 157

2. ประกาศสอบราคา ต.รอบเวียง ขอ 1.1.35

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน อ.เมือง 

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



120

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

29 กอสรางสะพาน คสล. เชื่อระหวางหมูที่ 11 ขนาดสองชองจราจร ทางรถกวาง 6.00 ม. 1,340,000      หมูที่ 11 ต.ปงนอย- กองชาง

ต.ปงนอย-หมูที่ 8 ต.หนองปากออ.ดอยหลวง ยาว 10.00 ม.(ชนิดไมมีทางเทา) หมูที่ 8 ต.หนองปา ขอบัญญัติป 59

จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ กอ อ.ดอยหลวง หนา 158

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.36

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

30 กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติคคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 530 ม.  1,500,000      หมูที่ 9 ต.ปงนอย กองชาง

(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวางหมูที่ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,180 ตร.ม. อ.ดอยหลวง - หมูที่ ขอบัญญัติป 59

9 ต.ปงนอย อ.ดอยหลวง-หมูที่ 8 ต.ปาซาง 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ 8 ต.ปาซาง หนา 158

อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.เวียงเชียงรุง ขอ 1.1.37

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



121

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

31 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลติค ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 315.00 ม. 1,000,000      หมูที่ 2 ต.เกาะชาง- กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  เชื่อม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 1,890 ตร.ม. หมูที่ 4 ขอบัญญัติป 59

ระหวางหมูที่ 2 ต.เกาะชาง-หมูที่ 4 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.ศรีเมืองชุม หนา 159

ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.แมสาย ขอ 1.1.41

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

32 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 350.00 ม. 1,000,000      หมูที่ 5,6 กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวาง หมูที่ 5,6 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,100 ตร.ม. ต.เวียงพางคํา - ขอบัญญัติป 59

ต.เวียงพางคํา -หมูที่ 10 ต.โปงผา อ.แมสาย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 10 ต.โปงผา หนา 159

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.แมสาย ขอ 1.1.42

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



122

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

33 กอสรางระบบระบายน้ํา คสล. เชื่อมระหวาง ขนาดกวาง 0.70 ม. ลึก 0.80 ม.ยาวรวม 500,000        หมูที่ 8 ต.โปงผา - กองชาง

หมูที่ 8 ต.โปงผา-หมูที่ 2 ต.โปงงาม 182.00 ม. หมูที่ 2 ต.โปงงาม ขอบัญญัติป 59

อ.แมสาย จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.แมสาย หนา 159

วิธีตกลงราคา ขอ 1.1.43

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

34 ซอมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 1,500 ม.  1,000,000      หมูที่ 5 ต.บานดาย - กองชาง

หมูที่ 5 ต.บานดาย-หมูที่ 9 ต.ศรีเมืองชุม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 9,000 ตร.ม. หมูที่ 9 ขอบัญญัติป 59

อ.แมสาย จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.ศรีเมืองชุม หนา 159

2. ประกาศสอบราคา อ.แมสาย ขอ 1.1.44

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



123

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

35 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. 3,000,000      ทต.แมสาย  - ทต. กองชาง

(Para Cape Seal)เชื่อมระหวาง ทต.แมสาย หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,200 ตร.ม. แมสายมิตรภาพ ขอบัญญัติป 59

 - ทต.แมสายมิตรภาพ อ.แมสาย จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.แมสาย หนา 160

2. ประกาศประกวดราคา ขอ 1.1.45

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

36 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 525.00 ม. . 1,500,000      หมูที่ 5 ต.โปงผา - กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวาง หมูที่ 5 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,150 ตร.ม. หมูที่ 9 ขอบัญญัติป 59

ต.โปงผา-หมูที่ 9 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.เวียงพางคํา หนา 160

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.แมสาย ขอ 1.1.46

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



124

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

37 ปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 1,100 ม. 2,000,000      หมูที่ 2 ต.โปงงาม - กองชาง

(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหวางหมูที่ หรือพื้นที่ไมนอยกวา 6,600 ตร.ม. หมูที่ 7 ต.โปงผา ขอบัญญัติป 59

2 ต.โปงงาม-หมูที่ 7 ต.โปงผา อ.แมสาย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.แมสาย หนา 160

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.47

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

38 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติค ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 415.00 ม. 1,000,000      หมูที5่ทต.แมเจดีย- กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,490 ตร.ม. หมูที1่ทต.แมขะจาน ขอบัญญัติป 59

ระหวางหมูที่ 5 ทต.แมเจดีย-หมูที่ 1 ทต. 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เวียงปาเปา หนา 161

แมขะจาน อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.49

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



125

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

39 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลทติคคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 410.00 ม. 1,000,000      หมูที่ 6 ทต.เวียงกา กองชาง

(Asphaltic Concrete)เชื่อมระหวางหมูที่ 6 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,460 ตร.ม. หลง - หมูที่ 15 ขอบัญญัติป 59

ทต.เวียงกาหลง  -หมูที่ 15 ต.แมเจดีย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.แมเจดีย หนา 161

อ.เวียงปาเปา  จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.เวียงปาเปา ขอ 1.1.50

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

40 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติค ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 430.00 ม. 1,500,000      หมูที่ 12 กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,580 ตร.ม. ต.เวียงกาหลง - ขอบัญญัติป 59

ระหวางหมูที่ 12 ต.เวียงกาหลง - หมูที่ 9 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 9 ต.ปางิ้ว หนา 161

ต.ปางิ้ว อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.เวียงปาเปา ขอ 1.1.51

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



126

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

41 กอสรางสะพาน คสล เชื่อมระหวางหมูที่ 1 ขนาดสองชองจราจร ทางรถกวาง 6.00 ม. 3,000,000      หมูที่ 1 ต.แมเจดีย - กองชาง

ต.แมเจดีย-หมูที1่4 ต.แมเจดีย อ.เวียงปาเปา ยาว 30.00 ม. (ชนิดไมมีทางเดินเทา) หมูที่ 14 ต.แมเจดีย ขอบัญญัติป 59

จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เวียงปาเปา หนา 161

2. ประกาศประกวดราคา ขอ 1.1.52

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

42 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.ยาว 140 ม.หนาเฉลี่ย 500,000        หมูที่ 9 ทต.ปากอ กองชาง

ระหวางหมูที่ 9 ทต.ปากอดํา-หมูที่ 6 0.15 ม. หรือพื้นที่ไมนอยกวา 840.00 ตร.ม. ดํา - หมูที่ 6 ขอบัญญัติป 59

ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.ปากอดํา หนา 162

     ดวยวิธีตกลงราคา อ.แมลาว ขอ 1.1.53

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล



127

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

43 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 140.00 ม. 500,000        หมูที่ 9 ต.โปงแพร กองชาง

ระหวางหมูที่ 9 ต.โปงแพร อ.แมลาว - หมูที่ หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา อ.แมลาว - หมูที่ 2 ขอบัญญัติป 59

2 ต.หวยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย 840.00 ตร.ม. ต.หวยชมภู อ.เมือง หนา 162

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.54

     ดวยวิธีตกลงราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

44 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติค ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 560.00 ม. 1,500,000      หมูที3่ ต.บัวสลี- กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,360 ตร.ม. หมูที1่1 ต.ปากอดํา ขอบัญญัติป 59

ระหวางหมูที่ 3 ต.บัวสลี- หมูที่ 11 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.แมลาว หนา 162

ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.55

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



128

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

45 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรพาราแคพซีล ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 720.00 ม. 2,000,000      หมูที่ 15 กองชาง

(Para Cape Seal) เชื่อมระหวาง หมูที่ 15 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,320 ตร.ม. ทต.เวียงสรวย - ขอบัญญัติป 59

ทต.เวียงสรวย-หมูที่ 7,8 ต.วาวี อ.แมสรวย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 7,8 ต.วาวี หนา 162

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.แมสรวย ขอ 1.1.56

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

46 กอสรางถนน คสล. เชื่อมระหวางหมูที่ 25 ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.ยาว 140.00 ม. 500,000        หมูที่ 25 ต.ทากอ กองชาง

ต.ทากอ อ.แมสรวย - หมูที่ 8  ต.เวียง หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 840.00 ม. อ.แมสรวย - หมูที่ 8 ขอบัญญัติป 59

อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.เวียง หนา 163

     ดวยวิธีตกลงราคา อ.เวียงปาเปา ขอ 1.1.57

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล



129

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

47 ซอมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหวาง ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 2,100.00 ม. 1,000,000      หมูที่ 6 กองชาง

หมูที่ 6 ต.เจดียหลวง - หมูที่ 12 ต.ศรีถอย หรือพื้นที่ไมนอยกวา 12,600 ตร.ม. ต.เจดียหลวง - ขอบัญญัติป 59

อ.แมสรวย จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 12 ต.ศรีถอย หนา 163

2. ประกาศสอบราคา อ.แมสรวย ขอ 1.1.58

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

48 ซอมแซมผนังคลองสงน้ําฝายดินดํา เชื่อ ขนาดผนังคลองกวาง 3.00 ม.ยาว 1,120 ม. 1,000,000      หมูที่ 7 กองชาง

ระหวางหมูที่ 7 ต.เจดียหลวง - หมูที่ 7 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,360 ตร.ม. ต.เจดียหลวง - ขอบัญญัติป 59

ต.แมพริก อ.แมสรวย จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 7 ต.แมพริก หนา 163

2. ประกาศสอบราคา อ.แมสรวย ขอ 1.1.60

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



130

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

49 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติค ขนาดกวาง 6.00 ม.ยาว 520.00 ม. 2,000,000      หมูที่ 3 ต.ปอ - กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม ไมนอยกวา 3,120 ตร.ม. หมูที่ 3 ต.ทาขาม ขอบัญญัติป 59

ระหวางหมูที่ 3 ต.ปอ - หมูที่ 3 ต.ทาขาม 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เวียงแกน หนา 164

อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.61

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

50 กอสรางถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติค ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.ยาว 630.00 ม. 2,000,000      หมูที่ 21 ต.ปาออ กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) เชื่อม หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,780.00 ตร.ม. ดอนชัย - หมูที่ 12 ขอบัญญัติป 59

ระหวางหมูที่ 21 ต.ปาออดอนชัย - หมูที่ 12 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.แมกรณ อ.เมือง หนา 164

ต.แมกรณ อ.เมือง จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.64

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



131

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

51 ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 700  ม. 2,000,000      บานแมคําหลักเจ็ด กองชาง

โดยวิธี Pavement in-place Recycling หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,200 ตร.ม.  - บานแมสลองใน ขอบัญญัติป 59

สายทาง ชร 1040 แยก ทางหลวงหมายเลข 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ เชื่อมระหวางหมูที่ หนา 165

1 บานแมคําหลักเจ็ด-บานแมสลองใน เชื่อม 2. ประกาศสอบราคา 3 ต.ศรีค้ํา - หมูที่ 4 ขอ 1.1.66

ระหวาง หมูที่ 3 ต.ศรีค้ํา - หมูที่ 4 ต.ปาซาง 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ต.ปาซางอ.แมจัน 

อ.แมจัน จ.เชียงราย 4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

52 ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 8.00 ม. ยาว 500  ม. 1,900,000      บานสบคํา - บานสัน กองชาง

โดยวิธี Pavement in-place Recycling หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม. ธาตุเชื่อมระหวาง ขอบัญญัติป 59

สายทาง ชร 2016 บานสบคํา-บานสันธาตุ 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 5 ต.เวียง - หนา 165

เชื่อมระหวางหมูที่ 5 ต.เวียง-หมูที่ 4 ต.โยนก 2. ประกาศสอบราคา หมูที่ 4 ต.โยนก ขอ 1.1.67

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน อ.เชียงแสน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน จ.เชียงราย

5. ติดตามและประเมินผล



132

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

53 กอสรางสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อม ขนาดสองชองจราจร ทางรถกวาง 7.00 ม. 1,100,000      หมูที่ 4 ต.ครึ่ง - กองชาง

ระหวางหมูที่ 4 ต.ครึ่ง - หมูที่ 7 ต.หวยซอ ยาว 8.00 ม.ราวสะพานแบบ ค (ไมมีทางเทา) หมูที่ 7 ต.หวยซอ ขอบัญญัติป 59

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เชียงของ หนา 165

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.68

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

54 กอสรางฝายน้ําลนแบบสันกวางคอนกรีต ขนาดสันฝายกวาง 6.00 ม. ยาว 8.00 ม. 650,000        หมูที่ 6 ต.เวียง กองชาง

เสริมเหล็ก จํานวน 2 แหง หมูที่ 6 ต.เวียง สูง 0.90 ม. อ.เชียงของ ขอบัญญัติป 59

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 165

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.69

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



133

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

55 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 8 ขนาดสองชองจราจร ทางรถกวาง 6.00 ม. 1,440,000      หมูที่ 8 กองชาง

ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.เชียงราย ยาว 12.00 ม. (ชนิดไมมีทางเทา ต.เจริญเมือง อ.พาน ขอบัญญัติป 59

2 ขางๆละ1 ม.) หนา 166

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.70

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

56 ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติคสายทาง ผิวจราจรกวาง 6.00 ม.ยาว 710 .00 ม.หรือ 2,000,000      บานสันชุม - กองชาง

ชร 5030 บานสันชุม-บานใหมพัฒนา พื้นที่ไมนอยกวา 4,260 ตร.ม. บานใหมพัฒนา ขอบัญญัติป 59

เชื่อมระหวาง หมูที่ 2 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง - 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ เชื่อมระหวาง หนา 166

หมูที่ 3 ต.ปาแงะ อ.ปาแดด จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา หมูที่ 2 ต.เชียงเคี่ยน ขอ 1.1.71

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน อ.เทิง - หมูที3่

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน ป

5. ติดตามและประเมินผล



134

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

57 ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติคคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 700.00 ม. 2,000,000      บานทาวแกนจันทร- กองชาง

โดยวิธี Pavement in-place Recycling หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,200 ตร.ม. บานโปง เชื่อม ขอบัญญัติป 59

สายทาง อบจ.ชร 3039 บานทาวแกนจันทร- 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ระหวาง หมูที่ 5 - หนา 166

บานโปงเชื่อมระหวาง หมูที่ 5-หมูที่ 6 2. ประกาศสอบราคา หมูที่ 6 ต.ปาแดด ขอ 1.1.72

ต.ปาแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน อ.แมสรวย

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

58 ซอมสรางถนนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 720.00 ม.หรือพื้น 2,000,000      บานใหมมงคล-บาน กองชาง

โดยวิธี Pavement in-place Recycling ที่ไมนอยกวา 4,320 ตร.ม. ปาบงเชื่อมระหวาง ขอบัญญัติป 59

สายทาง ชร 2032 บานใหมมงคล-บานปาบง 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 11 ต.ดอนศิลา หนา 166

เชื่อมระหวางหมูที่ 11 ต.ดอนศิลา-หมูที่ 5 2. ประกาศสอบราคา   - หมูที5่ ต.ผางาม ขอ 1.1.73

ต.ผางาม อ.เวียงชัย  จ.เชียงราย 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน อ.เวียงชัย

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



135

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

59 กอสรางฝายน้ําลนคอนกรีตเสริมเหล็กหมูที่ 1 ขนาดสันฝายกวาง 12.00 ม. ยาว 1.50 ม. 600,000        หมูที่ 1 ต.หลายงาว กองชาง

ต.หลายงาว อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เวียงแกน ขอบัญญัติป 59

2. ประกาศสอบราคา หนา 167

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 1.1.74

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

60 ซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ขนาดกวาง 6.00 ม.ยาว 795.00 ม.หรือพื้นที่ 3,000,000      หมูที2่ต.แมสลองใน กองชาง

บานหวยผึ้ง-แยก ทล. หมายเลข 1138 ไมนอยกวา 4,770 ตร.ม.  - หมูที่ 11 ขอบัญญัติป 59

(กม.ที่ 5 + 800) บานสามัคคีเกา เชื่อม 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.แมฟาหลวง หนา 167

ระหวาง หมูที่ 2 ต.แมสลองใน-หมูที่ 11 2. ประกาศประกวดราคา อ.แมฟาฟลวง ขอ 1.1.75

ต.แมฟาหลวง อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

61 ซอมผิวทางPara Cape Seal TYPE III ขนาดกวาง 6.00 ม.ยาว 800.00 ม.หรือพื้นที่ 2,000,000      หมูที่ 5 กองชาง

สายทางเลียบคลองชลประทาน เชื่อม ไมนอยกวา4,800 ม. ต.จอมหมอกแกว - ขอบัญญัติป 59

ระหวางหมูที่ 5 ต.จอมหมอกแกว-หมูที่ 1 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 1 ต.ปากอดํา หนา 167

ต.ปากอดํา อ.แมลาว จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา อ.แมลาว ขอ 1.1.80

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

62 กอสรางสะพาน คสล.หมูที่ 1,หมูที่ 14 และ ขนาดสองชองจราจร ทางรถกวาง 6.00 ม. 1,400,000      .หมูที่ 1,หมูที่ 14 กองชาง

หมูที่ 6 ต.เวียง-หมูที่ 7 ต.ริมโขง อ.เชียงของ ยาว 12.00 ม. (ชนิดไมมีทางเทา) และหมูที่6 ต.เวียง - ขอบัญญัติป 59

จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หมูที่ 7 ต.ริมโขง หนา 168

2. ประกาศสอบราคา อ.เชียงของ ขอ 1.1.81

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพาน งานวิศวกรรมจราจร เพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

63 กอสรางถนนแอสฟลทติคเชื่อมระหวาง ขนาดกวาง 6.00 ม.ยาว 540 ม. 2,000,000      หมูที่ 7 ต.เวียง - กองชาง

หมูที่ 7 ต.เวียง - หมูที่ 4  ต.บานโปง หรือพื้นที่ไมนอยกวา 3,240.00 ตร.ม. หมูที่ 4  ต.บานโปง ขอบัญญัติป 59

อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เวียงปาเปา หนา 168

2. ประกาศสอบราคา ขอ 1.1.82

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน   

5. ติดตามและประเมินผล

                               รวม 103,662,000 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

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 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ํายาบ ชวงที่ 1 กวาง 10.00 ม. ยาว 120.00 ม. 2,000,000       หมูที่ 2 ต.แมเงิน กองชาง

หมูที่ 2 ต.แมเงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชวงที่ 2 กวาง 10.00 ม. ยาว   80.00 ม. อ.เชียงแสน ขอบัญญัติป 59

รวมความยาวทั้งสองชวงไมนอยกวา 200 ม. หนา 157

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.33

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

2 กอสรางสถานีสูบน้ําเพื่อการเกษตร ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว 4.00 ม. 2,000,000    หมูที่ 9 ต.ทุงกอ กองชาง

แบบพลังงานแสงอาทิตย หมูที่ 9 ต.ทุงกอ 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ  อ.เวียงเชียงรุง ขอบัญญัติป 59

อ.เวียงเชียงรุง เพื่อใชประโยชนสําหรับ 2. ประกาศสอบราคา หนา 158

พื้นที่การเกษตร หมูที่ 9 ต.ทุงกอ 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 1.1.38

อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย 4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 กอสรางทํานบดินปองกันน้ําทวม หลังทํานบกวาง 4.00 ม.ยาว 1,000 ม.สูง 1,900,000       หมูที่ 8 - หมูที่ 9 กองชาง

เชื่อมระหวาง หมูที่ 8 - หมูที่ 9 2.50 ม.หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,000 ตร.ม. ต.ดงมหาวัน ขอบัญญัติป 59

ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย ยาว 1,000 ม. อ.เวียงเชียงรุง หนา 159

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.40

2. ประกาศสอบราคา

 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

4 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ํา สําหรับ ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 270.00 ม. 1,500,000       หมูที่ 9 ต.ปอ กองชาง

พื้นที่หมูที่ 9 ต.ปอ อ.เวียงแกน จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เวียงแกน ขอบัญญัติป 59

2. ประกาศสอบราคา จ.เชียงราย หนา 164

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 1.1.62

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ํา สําหรับ ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 100.00 ม. 1,000,000       หมูที่ 4 ต.หลาย กองชาง

พื้นที่หมูที่ 4 ต.หลายงาว อ.เวียงแกน 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ งาว อ.เวียงแกน ขอบัญญัติป 59

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา หนา 164

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 1.1.63

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

6 ปรับปรุงซอมแซมคันพนังเชื่อมระหวาง ผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ยาว 1,000 ม. 500,000         หมูที่ 11 ต.เวียงชัย กองชาง

หมูที่ 11 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย - หมูที่ 2 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,000 ตร.ม. ต.เวียงชัย ขอบัญญัติป 59

ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.เวียงชัย หนา 164

ดวยวิธีตกลงราคา หมูที่ 2 ขอ 1.1.65

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ต.รอบเวียง

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน อ.เมือง

4. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 จัดทําปายจราจรสังเคราะหพรอมติดตั้ง เพื่อจายเปนคาจัดทําปายจราจรสังเคราะห 500,000         ถนนในความ กองชาง

ในถนน พรอมติดตั้งในถนนของ อบจ. รับผิดชอบของ ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อบจ.ชร. หนา 167

 ดวยวิธีตกลงราคา ขอ 1.1.76

  2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

8 พัฒนาระบบน้ําภายในสํานักงานองคการ เพื่อจายเปนคาพัฒนาระบบน้ําภายใน 200,000         อบจ.ชร. กองชาง

บริหารสวนจังหวัดเชียงราย สํานักงาน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 167

ดวยวิธีตกลงราคา ขอ 1.1.77

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล



142

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 ปรับปรุงอาคารสํานักงานองคการบริหาร ผิวจราจรกวาง 1.20 ม. เพื่อสะดวกในการ 95,000           อบจ.ชร กองชาง

สวนจังหวัดเชียงราย บริเวณทางเขา บริการประชาชน ขอบัญญัติป 59

สํานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 167

 ดวยวิธีตกลงราคา ขอ 1.1.78

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

10 ปรับปรุงภูมิทัศนพระบรมสารีริกธาตุ กอสรางลานจอดรถขนาดกวาง 5.00 ม. 500,000         พระธาตุดอยเขา กองชาง

ดอยเขาควาย ต.รอบเวียง อ.เมือง ยาว 15.00 ม. พรอมงานซอมแซมถนน ควาย ขอบัญญัติป 59

จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.รอบเวียง  หนา 152

ดวยวิธีตกลงราคา อ.เมือง ขอ 1.1.12

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

11 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ําจัน สําหรับ ขนาดกวาง 6.00 ม. ยาว 300.00 ม. 2,000,000       พื้นที่ หมูที่ 7,8 กองชาง

พื้นที่ หมูที่ 7,8 ต.ปาตึง อ.แมจัน 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.ปาตึง อ.แมจัน ขอบัญญัติป 59

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา หนา 153

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 1.1.16

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

12 กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งแมน้ําคํา สําหรับ ผิวจราจรกวาง 6.00 ม. ยาว 100 ม. 720,000         พื้นที่ หมูที่ 3 กองชาง

พื้นที่ หมูที่ 3 ต.จันจวา อ.แมจัน 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.จันจวา อ.แมจัน ขอบัญญัติป 59

จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา หนา 153

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 1.1.17

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

                  รวม 12,915,000  
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนางานดานผังเมือง

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 โครงการเพิ่มศักยภาพความรูความเขา เพื่อจายเปนคาอบรมโครงการเพิ่มศักย 200,000      อบจ.ชร. กองชาง

ใจในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง ภาพความรูความเขาใจในการปฏิบัติตาม ขอบัญญัติป 59

ผังเมืองจังหวัดเชียงราย ฏกกระทรวงผังเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อ หนา 141

ลดปญหาขอรองเรียนหรือฟองรองคดี ขอ 2.2.3

ความทางกฎหมาย

1. ขออนุมัติดําเนินการ

2. การดําเนินการอบรม

3. การเบิกจายเงิน

4. การติดตามและประเมินผล

                    รวม 200,000        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหม ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ

ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

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 ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศนดอยพญาพิภักดิ์ เพื่อจายเปนคาปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน 4,000,000       ดอยพญาพิภักดิ์ กองชาง

ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย ดอยพญาพิภักดิ์ (Zone A) ใหเปนแหลง ต.ยางฮอม ขอบัญญัติป 59

ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร โดยการปรับปรุง อ.ขุนตาล หนา 168

ลานจอดรถ ปรับปรุงบริเวณบันไดทางขึ้นลง ขอ 1.1.79

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศประกวดราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

รวม 4,000,000   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 6 การพัฒนาแหลงเรียนรู อาคารสถานที่ใหทันสมัยหลากหลายและเอื้อตอการเรียนรู

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 กอสรางศูนยการเรียนรูชุมชน ขนาดกวาง 12.00 ม. ยาว 24.00 ม. 3,000,000       หมูที่ 1 ต.บานดาย กองชาง

ประจําอําเภอแมสาย หมูที่ 1 ต.บานดาย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.แมสาย ขอบัญญัติป 59

 อ.แมสาย จ.เชียงราย 2. ประกาศประกวดราคา หนา 160

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 1.1.48

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

                 รวม 3,000,000   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตลอดจนการใชพลังงานทดแทนเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกรอน

                                                 

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  ศูนยสาธิตพลังงานธรรมชาติเพื่อการทดแทน ศูนยสาธิตแสดงพลังงานลม แสงแดดและ 500,000         ศูนยสาธิตพลังงาน กองชาง

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย น้ํา  จํานวน 2 จุด ธรรมชาติเพื่อการ ขอบัญญัติป 59

อ.เมือง จ.เชียงราย 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบโดย ทดแทนขององคการ หนา 152

วิธีตกลงราคา บริหารสวนจังหวัด ขอ 1.1.13

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน เชียงราย

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

             รวม 500,000        

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค

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 กอสรางฝายน้ําลน คสล. หมูที่ 1 สันฝายกวาง 10.00 ม. สูง 1.20 ม. 500,000         หมูที่ 1ต.ดอยฮาง กองชาง

 ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบจ.กําหนด อ.เมือง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 151

     ดวยวิธีตกลงราคา ขอ 1.1.9

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

2 กอสรางฝายน้ําลน คสล. หมูที่ 2 สันฝายกวาง 12.00 ม. สูง 1.20 ม. 550,000         หมูที่ 2 ต.สันทราย กองชาง

ต.สันทราย อ.แมจันและหมูที่ 4 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.แมจันและหมูที่ ขอบัญญัติป 59

ต.จอมสวรรคอ.แมจัน จ.เชียงราย 2. ประกาศสอบราคา 4  ต.จอมสวรรค หนา 153

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน อ.แมจัน ขอ 1.1.19

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 กอสรางฝายน้ําลนคสล.หมูที่ 2 สันฝายกวาง 30.00 ม. สูง 1.20 ม. 1,000,000       หมูที่ 2,11,5 กองชาง

ต.ดงมหาวัน เพื่อใชเปนแหลงน้ําเพื่อ 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ต.ดงมหาวันและ ขอบัญญัติป 59

การเกษตรสําหรับ พื้นที่หมูที่ 2,11,5 2. ประกาศสอบราคา หมูที่ 2,3,4,8 หนา 158

ต.ดงมหาวันและหมูที่ 2,3,4,8 ต.ทุงกอ 3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ต.ทุงกอ อ.เวียง ขอ 1.1.39

อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย 4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน เชียงรุง

5. ติดตามและประเมินผล

4 กอสรางทํานบดินกั้นน้ําสําหรับระบบ ขนาดหลังทํานบกวาง 4.00 ม.ยาว 30.00ม. 1,500,000       หมูที่ 3 ต.แมพริก กองชาง

ประปาภูเขาหมูที่ 3  ต.แมพริก  สูง 3.00 ม. พรอมงานถังพักน้ํา คสล.ขนาด อ.แมสรวย ขอบัญญัติป 59

อ.แมสรวย จ.เชียงราย 3.00x3.00x2.00 จํานวน 2 ถังและงานขุด หนา 163

ลอกดินหนา-ทายทํานบและระบบวางทอจายน้ํา ขอ 1.1.59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 ขุดลอกแมน้ําอิง ระหวางหมูที่ 6 ต.เวียง - เดิมเฉลี่ย กวาง 50.00 ม.ลึก 3.00 ม.ยาว 1,000,000       หมูที่ 6 ต.เวียง - กองชาง

หมูที่ 6 ตําบลสันทรายงาม อ.เทิง 596.00 ม.ขุดลอกใหมใหมีขนาดเฉลี่ยกวาง หมูที่ 6 ตําบล ขอบัญญัติป 59

จ.เชียงราย 50.00 ม.ลึก 4.00 ม. ยาว 596.00 ม. หรือ สันทรายงาม อ.เทิง หนา 176

ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 21,450 ลบ.ม. ขอ 1.1.1

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 ขุดลอกลําน้ําลองธาร เพื่อสงน้ําเขาสู เดิมเฉลี่ย กวาง 6.00 ม.ลึก 1.2 ม. ยาว 2,000,000       หมูที่ 14 กองชาง

พื้นที่การเกษตร ชวงระหวางหมูที่ 14 8,500 ม.ขุดลอกใหมใหมีขนาดเฉลี่ยกวาง ต.ทรายขาว ขอบัญญัติป 59

 ต.ทรายขาว - หมูที่ 7,10 ต.ธารทอง 8.00 ม.ลึก 2.50 ม. ยาว 8,500 ม. หรือ หมูที่ 7,10 หนา 176

อ.พาน จ.เชียงราย ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 57,550 ลบ.ม. ต.ธารทอง อ.พาน ขอ 1.1.2

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 ขุดลอกลําเหมืองหนองเขียว เพื่อสงน้ํา เดิมเฉลี่ย กวาง 12.00 ม.ลึก 2.00 ม. ยาว 2,000,000       หมูที่ 1 ต.มวงคํา - กองชาง

เขาสูพื้นที่การเกษตรระหวางหมูที่ 1 6,600 ม.ขุดลอกใหมใหมีขนาดเฉลี่ยกวาง หมูที่ 4,11 ขอบัญญัติป 59

ต.มวงคํา - หมูที่ 4,11 ต.ทานตะวัน 14.00 ม.ลึก 3.50 ม. ยาว 6,600 ม. หรือ ต.ทานตะวัน อ.พาน หนา 176

อ.พาน จ.เชียงราย ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 57,550 ลบ.ม. ขอ 1.1.3

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 ขุดลอกแมน้ําคํา เพื่อใชเปนแหลงน้ํา เดิมเฉลี่ย กวาง 20.00 ม.ลึก 4.00 ม.ยาว 1,000,000       หมูที่ 1,14 กองชาง

เพื่อการเกษตรและปองกันอุทกภัย ชวง 2,615 ม.ขุดลอกใหมใหมีขนาดเฉลี่ยกวาง ต.แมคํา - หมูที่ 6 ขอบัญญัติป 59

ระหวางหมูที่ 1,14 ต.แมคํา - หมูที่ 6 20.00 ม.ลึก 5.00 ม. ยาว 2,615 ม. หรือ ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน หนา 177

ต.ศรีค้ํา อ.แมจัน จ.เชียงราย ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 28,750 ลบ.ม. ขอ 1.1.4

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



154

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 ขุดลอกและทําคันกั้นน้ํามะ ชวงระหวาง เดิมเฉลี่ย กวาง 30.00 ม.ลึก 3.00 ม.ยาว 1,000,000       หมูที่ 1,5 กองชาง

หมูที่ 1,5 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน - 1,250 ม.ขุดลอกใหมใหมีขนาดเฉลี่ยกวาง ต.ศรีดอนมูล ขอบัญญัติป 59

หมูที่ 5,7 ต.ศรีเมืองชุม อ.แมสาย 30.00 ม.ลึก 4.00 ม. ยาว 1,250 ม. หรือ อ.เชียงแสน - หมูที่ หนา 177

จ.เชียงราย ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 28,750 ลบ.ม. 5,7 ต.ศรีเมืองชุม ขอ 1.1.5

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ อ.แมสาย

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

 

               รวม 10,550,000    
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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 จัดซื้อโตะ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโตะจํานวน 50 ตัว ๆ ละ 62,500        อบจ.เชียงราย กองชาง

1,250 บาท ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 144

ตกลงราคา ขอ 1.1.1

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

2 จัดซื้อเกาอี้ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเกาอี้พลาสติก จํานวน 72,000           อบจ.เชียงราย กองชาง

300 ตัว ๆ ละ 240 บาท ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 144

ตกลงราคา ขอ 1.1.2

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 จัดซื้อเตนทผาใบ  เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเตนทผาใบ จํานวน 20 90,000           อบจ.เชียงราย กองชาง

หลัง ๆ ละ 4,500 บาท ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 144

ตกลงราคา ขอ 1.1.3

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

4 จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิกตีน 4,500,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

ตะขาบหมุนไดรอบตัว ขนาด 150 แรงมา ขอบัญญัติป 59

จํานวน 1 คัน หนา 144

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.2.1

2. ประกาศประกวดราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล



157

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 จัดซื้อเครื่องทดสอบกําลังคอนกรีต เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทดสอบกําลัง 600,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

คอนกรีต ระบบดิจิตอล ไมนอยกวา 2,000 ขอบัญญัติป 59

KN Dingital Compression ไมนอยกวา หนา 145

220-240 โวล จํานวน 1 เครื่อง ขอ 1.2.2

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุ

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

6 จัดซื้อปมลม  - จัดซื้อปมลม ขนาด 2 HP ความจุ 13,500           อบจ.เชียงราย กองชาง

ไมนอยกวา 70 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 145

ตกลงราคา ขอ 1.3.1

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 จัดซื้อปมลม  - จัดซื้อปมลม โรตารี่ขนาด 2 HPความจุไม 8,060            อบจ.เชียงราย กองชาง

นอยกวา 50 ลิตร จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 58

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 145

ตกลงราคา ขอ 1.3.2

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

8 จัดซื้อแม็กซลม ยิงประตูคอนกรีต  - จัดซื้อแม็กซลม ยิงประตูคอนกรีต 11,500           อบจ.เชียงราย กองชาง

จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 145

ตกลงราคา ขอ 1.3.3

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล



159

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 จัดซื้อสวานไฟฟา  - จัดซื้อสวานไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 7,300            อบจ.เชียงราย กองชาง

400 วัตต 1200 RPM จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 145

    ตกลงราคา ขอ 1.3.4

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

10 จัดซื้อสวานกระแทกไฟฟา  - จัดซื้อสวานกระแทกไฟฟา ขนาดไมนอย 25,000           อบจ.เชียงราย กองชาง

กวา 1,500 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 146

ตกลงราคา ขอ 1.3.5

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

11 จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร  - จัดซื้อแทนตัดไฟเบอร ขนาด 14 นิ้ว กําลัง 7,400            อบจ.เชียงราย กองชาง

ไฟฟาไมนอยกวา 2200 วัตต จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 146

ตกลงราคา ขอ 1.3.6

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

12 จัดซื้อตูเชื่อม  - จัดซื้อตูเชื่อม ระบบอินเวสเตอร ขนาด 12,500           อบจ.เชียงราย กองชาง

220 แอมป 220 โวลท จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 146

ตกลงราคา ขอ 1.3.7

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

13 จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา  - จัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 15,160           อบจ.เชียงราย กองชาง

9 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 146

ตกลงราคา ขอ 1.3.8

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

14 จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต  - จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต ขนาดไมนอยกวา 17,500           อบจ.เชียงราย กองชาง

12 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 146

ตกลงราคา ขอ 1.3.9

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

15 จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง  - จัดซื้อเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูง ขนาด 160 18,600           อบจ.เชียงราย กองชาง

บาร กําลังไฟฟาไมนอยกวา 2300 วัตต ขอบัญญัติป 59

จํานวน 1 เครื่อง หนา 147

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ ขอ 1.3.10

ตกลงราคา

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

16 จัดซื้อแมแรงยกของ  - จัดซื้อแมแรงยกของ ขนาดไมนอยกวา 38,000           อบจ.เชียงราย กองชาง

2500 กิโลกรัม จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 147

    ตกลงราคา ขอ 1.3.11

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล



163

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

17 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล  - เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผล 60,000           อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

แบบที่ 2 แบบที่ 2 หนาจอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว หนา 147

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท ขอ 1.4.1

 1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ

ตกลงราคา

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

18 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา  - เพื่อจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 KVA 12,200           อบจ.เชียงราย กองชาง

มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA ขอบัญญัติป 59

(630วัตต) สํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที หนา 147

จํานวน  2 เครื่อง ขอ 1.4.2

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ

ตกลงราคา

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

19 จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี  - จัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ 32,000           อบจ.เชียงราย กองชาง

แบบ Network Network จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 16,000 บาท ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ หนา 148

ตกลงราคา  ขอ 1.4.3

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน  

4. ติดตามและประเมินผล

20 จัดซื้อเครื่องเปาวัดระยะ  - คาจัดซื้อเครื่องเปาวัดระยะ(PRISM POLE) 14,000           อบจ.เชียงราย กองชาง

เสนผาศูนยกลาง 64 มล.จํานวน 2 อันๆ ละ ขอบัญญัติป 59

7,000 บาท หนา 148

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ ขอ 1.5.1

ตกลงราคา

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

21 จัดซื้อหลักขาว - แดง  - คาจัดซื้อหลักขาว - แดง (Pole) ยาว 3 ม. 4,000            อบจ.เชียงราย กองชาง

เสนผานศูนยกลางทอนลางกวางไมนอย ขอบัญญัติป 59

กวา 25 มม. เสนผานศูนยกลางทอนบนกวาง หนา 148

ไมนอยกวา 20 มม.จํานวน 2 อันๆ ละ ขอ 1.5.2

2,000 บาท

1. ขออนุมัติจัดซื้อตามระเบียบพัสดุโดยการ

ตกลงราคา

2. ดําเนินการทําสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

3. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

4. ติดตามและประเมินผล

รวม 5,621,220   



 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม    
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา กลุมผูสูงอายุ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

(OTOP) และกลุมผูพิการ ทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรมตั้งแตการผลิตจนถึงการตลาด                      

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 ทําดี มีอาชีพเจง 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.22

หนาที่ 59

รวม 300,000        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพื้นที่ดานการผลิต การแปรรูป การจําหนาย และการตลาดตามแนวพระราชดําริพระเจาอยูหัวฯ ในการดําเนินชีวิต

แบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย

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 ยุวเกษตรทองถิ่น 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.23

หนาที่ 59

รวม 300,000        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน

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 จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาหวันวิทยาศาสตร กลุมเยาวชน นักเรียน ประชาชนในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย หนวยงานตางๆ และ

โรงเรียน อบจ. เชียงรายเขารวมกิจกรรม

ประมาณ 3,000 คน

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         ศูนยการเรียนรู 

อบจ.ชร.

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.3

หนาที่ 53

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

2 จัดแสดงผลงานทางวิชาการ (มหกรรม

การจัดการศึกษาทองถิ่น)

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

รวมกิจกรรมรอยละ 80

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

1,000,000       - ระดับภาคเหนือ

 17 จังหวัด ณ 

จังหวัดเจาภาพ

จัดการแขงขัน 

- ระดับประเทศ 

ศูนยแสดงสินคา

และการประชุม

เมืองทองธานี จ. 

นนทบุรี

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.4

หนาที่ 53
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

3 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทาง

การศึกษาในกลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่น

ที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)

 - เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

กลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 16 

ภาคเหนือตอนบน 2 อปท. จํานวน 120 คน

 ไดรับการพัฒนางานทางดานงานวิชาการ

ใหมีความเขมแข็ง เกิดความยั่งยืนภายใน

องคกร รวมทั้งความรวมมือระหวาง

หนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1. ขออนุมัติโครงการ

2. แตงตั้งคณะทํางาน

3. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการจัด

กิจกรรม

4. ดําเนินการตามงานที่วางไว

5. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล

220,000         จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.5

หนาที่ 54
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

4 จัดทําสรุปประมวลผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด

 อปท. ระดับกลุมจังหวัดการศึกษาทองถิ่น

ที่ 16 (ภาคเหนือตอนบน 2)

เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุม

จังหวัดการศึกษาทองถิ่นที่ 16 ภาคเหนือ

ตอนบน 2 จํานวน 60 คน ไดขอมูลในการ

ประมวลผลการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของระดับกลุมจังหวัดใน

ภาพรวมสถานศึกษา และหนวยงานตน

สังกัดสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชประโยชน

ในการวางแผนและพัฒนาการศึกษาอยาง

เหมาะสมตอไป

1. ขออนุมัติโครงการ

2. แตงตั้งคณะทํางาน

3. ประชุมคณะทํางานเพื่อวางแผนการจัด

กิจกรรม

4. ดําเนินการตามงานที่วางไว

5. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล

105,000         จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.6

หนาที่ 54



172

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

5 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาและหนวยงานตนแบบ

ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร

สายสนับสนุนการศึกษา กองการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เชียงราย 

จํานวน 50 คน ไดรับแนวทางการจัดทํา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา การ

พัฒนาหลักสูตรใหมๆ ใหสอดรับกับ

แนวนโยบายของผูบริหาร การจัดทํา

มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย

 การบริหารจัดการ ของโรงเรียน อบจ. 

เชียงรายตอไป

1. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. ศึกษาระเบียบกฎหมาย เอกสาร

3. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ

4. ดําเนินงานตามโครงการ 

5. สรุปผลการดําเนินโครงการ

291,000         หนวยงานที่จัด

การศึกษาตนแบบ

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.14

หนาที่ 57
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

6 ประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ

 อปท. เจาภาพระดับสวนกลาง

คณะกรรมการประสานงานวิชาการ อปท. 

ระดับสวนกลาง และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

จํานวน 130 คน ไดรับการพัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

500,000         จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.16

หนาที่ 57

7 นักดาราศาสตรรุนเยาว 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.19

หนาที่ 58
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

8 สายสัมพันธครอบครัวรักการอาน 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

100,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.20

หนาที่ 58

รวม 2,716,000     
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่อง

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 พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการ

ศึกษาของจังหวัดเชียงราย

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

960,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.7

หนาที่ 55

2 อบรมภาษาตางประเทศและวัฒนธรรม

อาเซียนสําหรับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา อบจ. เชียงราย

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ. 

เชียงราย จํานวน 120 คน ที่เขารับการอบรม

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาและ

วัฒนธรรมอาเซียน

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

21,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.11

หนาที่ 56

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่อง

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของกอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ขาราชการ เจาหนาที่ และบุคลากรทางการ

ศึกษานสังกัด อบจ. เชียงราย จํานวน 25 คน

 ไดรับการพัฒนากระบวนการจัดทําแผนและ

งบประมาณการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ไดมาตรฐาน นําไปสูการแกไขปญหาและ

การตอบสนองความตองการของประชาชนน

ทองถิ่นอยางแทจริง

1. ประชุมเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อกําหนด

กิจกรรมแนวทางการดําเนินโครงการ

2. เสนอโครงการเพื่อรับการอนุมัติจาก

ผูบริหาร

3. กําหนดแผนงาน หัวขอการอบรม 

กิจกรรม วิทยากร เพื่อแจงรายละเอียดให

ผูเขารวมโครงการ

4. ดําเนินการตามแผนงานที่วางไว

5. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

65,000           จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.13

หนาที่ 56



177

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพสูมาตรฐานวิชาชีพอยางตอเนื่อง

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาสําหรับ

สถานศึกษาและหนวยงานดานการศึกษา

ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อบจ. 

เชียงราย จํานวน 120 คน มีความสามารถ

และมีศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ พื่อจัดการเรียนการสอน และ

การบริหารจัดการสถานศึกษาอยางครอบคลุม

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

220,000         จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.15

หนาที่ 57

รวม 1,266,000      
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

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 นิเทศติดตามผลการดําเนินงานในโรงเรียน

 อบจ. เชียงราย

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

5,000              โรงเรียน อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.8

หนาที่ 55

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตร

โรงเรียน อบจ. เชียงราย

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 

โรงเรียนในสังกัด อบจ. เชียงราย จํานวน 90

 คน 

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000          โรงเรียน อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.9

หนาที่ 55

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนา

บริหารงานโรงเรียน 4 ฝาย ของโรงเรียน 

อบจ. เชียงราย

เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน

 อบจ. เชียงรายที่รับผิดชอบงานบริหาร 4 

ฝาย และบุคลากรกองการศึกษา ศาสนา 

และ วัฒนธรรม จํานวน 40 คน มีความรู

ความเขาใจงานบริหารโรงเรียน 4 ฝาย 

สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ถูกตองตามระเบียบ บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

79,000            อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.10

หนาที่ 56
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 พัฒนาบุคลิกภาพสําหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 และมัธยมศึกษาปที่ 6 

โรงเรียน อบจ. เชียงราย

นักเรียนโรงเรียน อบจ. เชียงราย ระดับชั้น 

ป.6 , ม.3 และ ม.6 จํานวน 500 คน มี

ความรูความเขาใจ เห็นความสําคัญเกี่ยวกับ

การพัฒนาบุคลิกภาพ สามารถนําความรูที่

ไดรับไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

53,000            อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.12

หนาที่ 56
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา

เปนคาใชจายตามโครงการสนับสนุน

คาใชจายการบริหารสถานศึกษา

(1) คาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

20,000 บาท

(2) คาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียน

    - ระบบ Asymmentric Digital 

Subscriber Line : ADSL 9,600 บาท

  - ระบบ Wireless Fidelity : WIFI 

7,200 บาท

(3) คาใชจายในการพัฒนาหองสมุด

โรงเรียน 100,000 บาท

(4) คาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู

ของโรงเรียน 50,000 บาท

(5) คาใชจายในการพัฒนาขาราชการครู

ของโรงเรียนในสังกัด อปท. 204,000 บาท

(6) คาใชจายในการพัฒนาศูนยจัด

การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการ

พัฒนาทองถิ่น (SBMLD) - โรงเรียนที่จะ

สมัครเขารวมโรงเรียนละ 750,000 บาท -

 โรงเรียน SBMLD ดีเดน โรงเรียนละ 

250,000 บาท

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

 * ทําตาม งปม. ที่ไดรับการจัดสรรเปนราย

ไตรมาส

15,011,260      ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.2

หนาที่ 74-75
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

(7)  การสงเสริม อปท. ที่ทําแผนพัฒนา

การศึกษาดีเดนระดับ อทป. - ระดับ

สถานศึกษา ตั้งไว 50,000 บาท - ระดับ 

อปท. ตั้งไว 50,000 บาท

(8) คาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพ

ติดในสถานศึกษา ตั้งไว 121,000 บาท - 

โรงเรียนละ 15,000 บาท - ครูแกนนํา 

โรงเรียนละ 1 คนๆ ละ 3,000 บาท -

สถานศึกษาดีเดน โรงเรียนละประมาณ 

100,000 บาท

(9) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรมรัก

การอานในสถานศึกษา อปท. ตั้งไว 

50,000 บาท

(10) คาใชจายในการจัดทําศูนยการ

เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา 

ตั้งไว 50,000 บาท

(11) คาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน

ยากจน ตั้งไว 952,000 บาท

(12) คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ตั้ง

ไว 6,889,000 บาท

(13) คาหนังสือเรียน ตั้งไว. 1,940,190 

บาท
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

(14) คาเครื่องอุปกรณการเรียน ตั้งไว  

866,760 บาท                                

(15) คาเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว  

923,230 บาท                              

(16) คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตั้ง

ไว  1,728,280 บาท

6 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายตามโครงการสงนักเรียนเขารวม

แขงขันทักษะวิชาการประเภทตางๆ ทั้งใน

ระดับจังหวัด ระดับภาคและประเทศ อัน

เปนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ

ทางวิชาการของนักเรียนและครูสูมาตรฐาน 

และเผยแพรศักยภาพการจัดการศึกษาสู

สาธารณชน

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

 * ขออนุมัติเปนครั้งๆ ตลอดป งปม.

1,500,000        ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.3

หนาที่ 75
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายตามโครงการแขงขันกีฬาเพื่อสู

ความเปนเลิศ โดยจายเปนคาพาหนะ คาที่

พัก คาเบี้ยเลี้ยง คาจัดขบวน คาตอบแทน 

คาชุดนักกีฬา และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

 * ขออนุมัติเปนครั้งๆ

900,000          ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.4

หนาที่ 75

8 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายตามโครงการสงเสริมและเพิ่ม

ศักยภาพนักเรียน เตรียมความพรอมเขาสู

การเรียนรูระดับอุดมศึกษาของนักเรียน

โรงเรียน อบจ.

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

270,000          ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.6

หนาที่ 76
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายเปนคากระแสไฟฟา คาน้ําประปา 

คาน้ําบาดาล คาบริการโทรศัพท คาบริการ

การสื่อสาร และโทรคมนาคม

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

1,160,000        ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.8

หนาที่ 76

10 คาบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ

สิ่งกอสราง คาบํารุงที่ดินและสิ่งกอสราง

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

800,000          อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.1

หนาที่ 81
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนึ่งโรงเรียนสามหลักสูตรมุงสูความเปนเลิศ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

11 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  - คาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ             

 - คาจางเหมาบริการใหผูรับจางทําการอยาง

ใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการประกอบ 

ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง

และอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

4,265,100        ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.1

หนา 73

รวม 24,243,360     
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม และคานิยมที่พึงประสงคโดยคํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา

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 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา คาใชจายตามโครงการเปดโลกทัศน เรียนรู

นอกสถานที่ไดคิดและแสดงออกอยาง

สรางสรรคพรอมรักในทองถิ่นของตนเอง 

โดยจายเปนคาพาหนะ คาที่พัก คาอาหาร 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

360,000         ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.5

หนาที่ 75

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สนับสนุนการเรียนรูคูคุณธรรม และคานิยมที่พึงประสงคโดยคํานึงถึงภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมทางดานภาษา และการแตงกายลานนา

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 การแขงขันพูดสุนทรพจนนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย

 เพื่อเปนคาใชจายตามโครงการรแขงขันพูด

สุนทรพจนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย                                             

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

600,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.9

หนาที่ 76

รวม 960,000        
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง

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 เกาอี้ เพื่อเปนคาจัดซื้อเกาอี้สําหรับหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร จํานวน 40 ตัวๆ 800 บาท    

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

32,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.1

หนาที่ 77

2 ชุดเครื่องเสียงแบบพกพาพรอมไมค เพื่อใชในกิจการของ โรงเรียน อบจ. จํานวน 

3 ชุดๆ 10,000 บาท                           

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

30,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.2.1

หนาที่ 77

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 พาวเวอรแอมป เพื่อใชในกิจการของ โรงเรียน อบจ. จํานวน 

1 ชุด          

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

13,800           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.2.2

หนาที่ 77

4 เครื่องฉายภาพทึบแสง เพื่อใชในกิจการของ โรงเรียน อบจ.  จํานวน

 6 ตัวๆ ละ 24,000 บาท

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

144,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.3.1

หนาที่ 77

5 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิก

เซล ขนาด 46 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช

ในกิจการของ โรงเรียน อบจ. เชียงราย

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

35,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.3.2

หนาที่ 78
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 พิก

เซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช

ในกิจการของ โรงเรียน อบจ. เชียงราย

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

9,000            อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.3.3

หนาที่ 78

7 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens 

จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 33,000 บาท เพื่อใช

ในกิจการของ โรงเรียน อบจ. เชียงราย      

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

165,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.3.4

หนาที่ 78

8 เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ เพื่อใชในกิจการของ โรงเรียน อบจ. เชียงราย

 จํานวน 1 เครื่อง         

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

10,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.3.5

หนาที่ 78
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา จํานวน 2 กลองๆ ละ 39,000 

บาท เพื่อใชในกิจการของ โรงเรียน อบจ. 

เชียงราย         

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

78,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.4.1

หนาที่ 79

10 กลองจุลทรรศน แบบสเตอริโอ จํานวน 2 กลองๆ ละ 25,000

 บาท เพื่อใชในกิจการของ โรงเรียน อบจ. 

เชียงราย         

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

50,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.4.2

หนาที่ 79

11 เครื่องกลั่นน้ํา เพื่อใชในกิจการของ โรงเรียน อบจ. เชียงราย

 จํานวน 1 เครื่อง         

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

40,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.4.3

หนาที่ 79
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12 เครื่องระเหยสารแบบลดความดัน เพื่อใชในกิจการของ โรงเรียน อบจ. เชียงราย

 จํานวน 1 เครื่อง         

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

120,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.4.4

หนาที่ 79

13 ตูอบความรอน (Oven) เพื่อใชในกิจการของ โรงเรียน อบจ. เชียงราย

 จํานวน 1 ตู                 

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

65,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.4.5

หนาที่ 80

14 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน 2 ชุดๆ

 ละ 16,000 บาท เพื่อใชในกิจการของ 

โรงเรียน อบจ. เชียงราย         

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

32,000           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.5.1

หนาที่ 80
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเพื่อเปดโอกาสการเรียนรูอยางกวางขวางและทั่วถึง

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

15 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท เพื่อใชใน

กิจการของ โรงเรียน อบจ. เชียงราย      

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

12,900           อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.5.2

หนาที่ 80

16 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 18 หนา/นาที จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชใน

กิจการของ โรงเรียน อบจ. เชียงราย         

1. จัดซื้อ / จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

3,700            อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.5.3

หนาที่ 80

รวม 840,400        
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

แนวทางการพัฒนาที่ 6 พัฒนาแหลงเรียนรู อาคารสถานที่ใหทันสมัยหลากหลายและเอื้อตอการเรียนรู

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 คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการ

กอสรางอาคาร (โดม) ลานกีฬาในรม

โรงเรียน อบจ. เชียงราย

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

6. ประกาศสอบราคา

7. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพันธ

8. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจาย

9. ติดตามประเมินผล

15,000,000     อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.1

หนาที่ 81

รวม 15,000,000    

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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 งานราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัด 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.1

หนาที่ 122

2 สงเสริมประเพณีสงกรานต ประจําป 2559 คณะผูบริหาร ขาราชการ พนักงานจาง 

ลูกจาง อบจ. เชียงราย ตลอดจนประชาชน

ในจังหวัดเชียงรายมีความตระหนักและเห็น

ความสําคัญของประเพณีสงกรานต หรือปา

เวณีปใหมเมือง

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         1. บริเวณสวนตุง

และโคมเชียงราย

2. อนุสาวรียพอขุน

เม็งรายมหาราช

3. จวนผูวา

ราชการจังหวัด

เชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.2

หนาที่ 122

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

3 สืบสานประเพณีวันเขาพรรษา อบจ.

เชียงราย ประจําป 2559

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.3

หนาที่ 122

4 กิจกรรมสงเสริมและสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีตางๆ

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

600,000         จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.4

หนาที่ 123

5 ขวงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมลานนาและ

อาเซียน

1. ประชุมวางแผน จัดทําโครงการเพื่อขอ

อนุมัติ

2. ประชุมคณะกรรมการและผูมีสวน

เกี่ยวของ

3. ดําเนินการตามโครงการและกิจกรรม

ตางๆ - จัดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรม

ลานนา สลาเชียงราย และวัฒนธรรมชนเผา

4. ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม

5. สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล

3,000,000       ขวงศึกษาวิถีชีวิต

วัฒนธรรมลานนา

และอาเซียน 

บริเวณสวนไมงาม

ริมน้ํากก

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.5

หนาที่ 123
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

6 อบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจา

อาวาสทุกวัดในจังหวัดเชียงราย

พระสงฆจํานวน 1,500 รูป และทุกวัดใน

พื้นที่จังหวัดเชียงราย มีความรูความเขาใจ

ในบทบาทภารกิจ อํานาจหนาที่ การ

บริหารจัดการวัดใหเปนศูนยกลางของการ

พัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณีดีงามแก

พุทธศาสนิกชน

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.7

หนาที่ 124

7 แลกเปลี่ยนเรียนรูศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.8

หนาที่ 124
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

8 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง  - เด็กนักเรียน นักศึกษา ประชาชน มี

ความตระหนักและเห็นความสําคัญของ

กิจกรรมดานประเพณีวัฒนธรรมอยาง

ตอเนื่อง

 - กิจกรรมวันประเพณีลอยกระทงจะสงผล

ตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน

 และประชาชนใหมีจิตใจที่แจมใสบริสุทธิ์ที่

ไดปฏิบัติตนตามหลักของพุทธศาสนา 

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.9

หนาที่ 124



200

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

9 สลานอยแหงลานนา กลุมเด็ก เยาวชน จํานวน 450 คน ใน

จังหวัดเชียงราย ไดศึกษาเรียนรู

ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี

ลานนาอยางหลากหลายของทองถิ่น 

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         ขวงศึกษาวิถีชีวิต

วัฒนธรรมลานนา

และอาเซียน 

บริเวณสวนไมงาม

ริมน้ํากก และ

สถานศึกษาใน

จังหวัดเชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.10

หนาที่ 125

10 อบรมปฏิบัติการการถายทอด

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญา

ทองถิ่น

ประชาชนจํานวน 20 รุนๆ ละ 200 คน รวม

 4,000 คน ไดรับการถายทอด

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน จํานวน 4 สาขา

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

1,000,000       18 อําเภอใน

จังหวัดเชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.11

หนาที่ 125



201

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

11 อบรมปฏิบัติการการสืบทอดพิธีกรรมทาง

ศาสนาตามความเชื่อและประเพณีทองถิ่น

มรรคนายก หมูบานละ 2 คน ในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย เขารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ปฏิบัติการผูสืบทอดพิธีกรรม

ทางศาสนาตามความเชื่อและประเพณี

ทองถิ่น จํานวน 1,7514 หมูบาน จํานวน 

3,502 คน มีความรูความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานพิธีกรรมทางศาสนาตามความ

เชื่อและประเพณีทองถิ่น และสามารถ

นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง รวมถึงศาสน

พิธีทางพระพุทธศาสนา และประเพณี

ทองถิ่นไดรับการเผยแพร และเห็นถึงความ

เชื่อมโยงของสถาบันชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

500,000         ศาสนสถาน

ในพื้นที่ 18 

อําเภอของจังหวัด

เชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.12

หนาที่ 125



202

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

12 พัฒนาเครือขายญาติธรรมทางวัฒนธรรม 

อบจ. เชียงราย

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

3,000,000       อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.14

หนาที่ 126

13 อบรมสัมมนาเสริมความรูความเขาใจ

ประเพณีสิบสองเดือน

บุคลากรทางการศึกษา จํานวน 220 คน 

มีความรูความเขาใจในประเพณสิบสอง

เดือน และนําไปถายทอดใหแกนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

500,000         จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.15

หนาที่ 126



203

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

14 ยอนรอยลานนาและแลกเปลี่ยนทาง

วัฒนธรรม

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.16

หนาที่ 127

15 ถายทอดงานศิลป (ศิลปนเชียงราย) 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.17

หนาที่ 127

16 ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุดอยตุง 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.18

หนาที่ 127



204

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

17 อบรมปฏิบัติธรรมรักษาศีล 5 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

367,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.19

หนาที่ 127

18 สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กและ

เยาวชน

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

500,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.20

หนาที่ 128

19 สอนศิลปในขวงวัฒนธรรม 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.22

หนาที่ 128

รวม 12,067,000    



205

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมสนับสนุนแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ โบราณสถานหอจดหมายเหตุ

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 ธรรมสัญจรแหลงเรียนรูเชิงศาสนา 

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมพื้น       

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.6

หนาที่ 123

2 ลานธรรม เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เขารวม

กิจกรรมจํานวน 500 คน / ครั้ง ครั้งละ 1 

วัน จํานวน 12 ครั้ง/ป รวมปละ 6,000 คน 

ไดรับความรูดานหลักธรรมทางศาสนารอยละ

 70

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

1,000,000       ลานวัฒนธรรม 

อบจ.ชร.

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.13

หนาที่ 126

รวม 1,300,000      

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

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 กิจกรรมสรางสรรคในชวงปดภาคเรียน 

ฤดูรอน

เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงรายไดใชเวลา

วางในชวงปดภาคเรียนฤดูรอนใหเกิด

ประโยชน การรูจักสรางอาชีพและรายได

ใหกับตนเอง ไดออกกําลังกายเพื่อพัฒนา

รางกายใหแข็งแรงสมบูรณ หางไกลจากยา

เสพติด และเปนแบบอยางที่ดีตอการ

สงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกสาธารณชนทั่วไป

ของจังหวัดเชียงราย

1. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. วางแผนการจัดทํางบประมาณเพื่อจัดทํา

กิจกรรม

3. ดําเนินการจัดกิจกรรมตามรูปแบบที่วางไว

4. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ

5. รายงานผลการดําเนินโครงการ

24,000           สวนไมงามริมน้ํากก 

อบจ. เชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.17

หนาที่ 58

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 สรางจิตสํานึกการอนุรักษธรรมชาติ 

(ยุวชนพิทักษปา)

เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จํานวน 

60 คน ที่รวมโครงการฯ มีจิตสํานึกรักใน

สิ่งแวดลอม และเปนการใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน อีกทั้งยังสรางความสามัคคีใหกลุม

ผูเขารวมโครงการ

1. สํารวจความตองการ ความสนใจของเด็ก

และเยาวชนจังหวัดเชียงราย

2. แตงตั้งคณะกรรมการจัดการโครงการ

3. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการ

โครงการ

4. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

โครงการ

5. สรุปผลการดําเนินงาน

76,000           จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.27

หนาที่ 60

3 เครื่องออกกําลังกายฟตเนส จํานวน 1 ชุด

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

600,000         กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.4.1

หนาที่ 65
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 การแขงขันกีฬา อบจ. สัมพันธ 17 

จังหวัดภาคเหนือ

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

600,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.1

หนาที่ 112

5 การแขงขันกีฬา กรีฑา นักเรียน 

นักศึกษา ประชาชน

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.2

หนาที่ 113

6 อบรมทักษะการวายน้ําขั้นพื้นฐาน

สําหรับเด็กและเยาวชน "วายน้ําเพื่อชีวิต"

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.3

หนาที่ 113
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 การแขงขันกีฬา "อบจ. เชียงราย เปตอง

เพื่อสุขภาพ"

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

150,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.4

หนาที่ 113

8 การแขงขันวายน้ํา "อบจ. เชียงราย 

summer swimming challenge 9th"

 ครั้งที่ 9 ประจําป 2559

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.5

หนาที่ 114

9 การแขงขันแบดมินตัน อบจ. เชียงราย 

โอเพน ประจําป 2559

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.6

หนาที่ 114
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 การแขงขัน "อบจ. เชียงราย ฟุตซอลคัพ"

 ประจําป 2559

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

250,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.7

หนาที่ 114

11 การแขงขัน "อบจ. เชียงราย วอลเลย

บอลคัพ" ประจําป 2559

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.8

หนาที่ 115

12 การแขงขัน "อบจ. เชียงราย ฟุตบอล

เชียงรายลีค 11 คน"

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

1,000,000       อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.9

หนาที่ 115
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

13 การแขงขันกีฬาวูดบอล ประจําป 2559 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

100,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.10

หนาที่ 115

14 การแขงขันกีฬาแฮนดบอล ประจําป 

2559

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.11

หนาที่ 116

15 การแขงขันกีฬาผูสูงอายุ อบจ. เชียงราย 

"สูงวัยเกมส"

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.12

หนาที่ 116
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

16 การแขงขันตะกรอเพื่อสุขภาพ อบจ. 

เชียงราย ประจําป 2559

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

250,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.13

หนาที่ 116

17 จัดสงเจาหนาที่และนักกีฬาเขารวมการ

แขงขัน "ไทคัพ"

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.14

หนาที่ 117

18 การแขงขัน อบจ. เชียงราย สามัคคีคัพ

ประจําป 2559

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.15

หนาที่ 117
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และสถานที่พักผอนหยอนใจ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

19 การแขงขันบาสเก็ตบอล อบจ. เชียงราย 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.16

หนาที่ 117

20 การแขงขัน อบจ. เชียงราย เทนนิสคัพ 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

130,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.17

หนาที่ 118

21 สงเสริมสุขภาพพลานามัยและการ

จัดการแขงขันกีฬานักเรียนและประชาชน

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

500,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.18

หนาที่ 118

รวม 5,880,000      
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 5 สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใหไดรับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอยางครบถวนและเปนธรรม

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 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

เพื่อจายเปนคาอาหารกลางวันเด็กเล็ก เด็ก

อนุบาล และนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6           

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

1,004,000       โรงเรียน อบจ. กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 1.1.1 หนา 

70

2 อาหารเสริม (นม) ใหกับเด็กเล็ก เด็ก

อนุบาล นักเรียนชั้น ป.1 - ป.6

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

480,970         โรงเรียน อบจ. กองการศึกษา

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 2.1 หนา 70

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 5 สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่นใหไดรับอาหารเสริมและอาหารกลางวันอยางครบถวนและเปนธรรม

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการจัด

สวัสดิการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน

องคการบริหารสวนจังหวัดระดับมัธยมศึกษา

 ประเภททั่วไป และนักเรียนประเภทกีฬา    

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

14,400,000     ร.ร อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.1.7

หนาที่ 76

รวม 15,884,970    
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

1 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการฯ โดย

จัดกิจกรรมการแสดงความสามารถ กิจกรรม

แขงขันตอบปญหา กิจกรรมแสดงนิทรรศการ

 และกิจกรรมอื่นๆ 

 - เด็ก เยาวชน และผูเขารวมโครงการใน

พื้นที่จังหวัดเชียงรายไมนอยกวา 2,000 คน  

1. ศึกษาขอมูลเพื่อขออนุมัติโครงการ

2. รวมประชุมปรึกษาหารือผูเกี่ยวของ

3. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ

4. ดําเนินการตามโครงการ 

5. ประเมินผล สรุปรายงาน

300,000         ขวงศึกษาวิถีชีวิต

ลานนาและ

อาเซียน อบจ. 

เชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.2

หนาที่ 53

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 คายคุณธรรม "สรางรากฐานชีวิต พัฒนา

จิตใจเยาวชน"

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน 

คาตอบแทนวิทยากร คาอาหาร คาอาหาร

วางและเครื่องดื่ม คาจางเหมาจัดสถานที่ คา

จัดทําปายประชาสัมพันธ คาวัสดุอุกรณ 

และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน                   

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.21

หนาที่ 59

3 ประกวดรองเพลง อบจ. เชียงราย 

Singing Contest

เพื่อเปนคาใชจายในโครงการฯ เชน 

คาตอบแทนพิธีกร คาจางเหมาจัดสถานที่ 

คาจัดทําปายประชาสัมพันธ คาของรางวัล 

คาวัสดุอุกรณ และคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปน  

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.24

หนาที่ 59
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 วันเยาวชนแหงชาติ กลุมเยาวชนในจังหวัดเชียงรายไดรับการ

สงเสริมและพัฒนาใหมีสวนรวมในการ

พัฒนาตนเอง พัฒนาทองถิ่น และพัฒนา

ประเทศชาติ

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

800,000         อาคารคชสาร 

ศูนยบูรณาการการ

เรียนรูและ

นันทนาการ อบจ. 

เชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.25

หนาที่ 60
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 เยาวชนรุนใหมใสใจเรื่องเพศ เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จํานวน 

60 คน ที่เขารวมโครงการมีความรูและความ

เขาใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุและ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธในวัยวุนมีทักษะ

กระบวนการคิดวิเคราะหในการแกปญหา

อยางสอดคลองและเหมาะสม สามารถ

ปองกันตัวเองจากการมีเพศสัมพันธกอนวัย

อันควร และถายทอดความรูที่ไดรับไปสู

ชุมชนสังคมตอไป

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

100,000         ศูนยบูรณาการการ

เรียนรูและ

นันทนาการ อบจ. 

เชียงราย (สนาม

กีฬาจังหวัด

เชียงราย)

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.26

หนาที่ 60
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 พัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ

พอเพียง

เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จํานวน 

180 คน ที่รวมโครงการมีจิตสํานึกใน

สิ่งแวดลอมและเปนการใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน อีกทั้งยังสรางความสามัคคีใหให

กลุมผูเขารวมโครงการ

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

120,000         18 อําเภอ

ในจังหวัดเชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.28

หนาที่ 60
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 ฝกอบรมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนจังหวัดเชียงราย

เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย และผูที่

เกี่ยวของ จํานวน 300 คน ไดรับความรู และ

ไดรับการพัฒนาทักษะในการดําเนินงาน มี

เวทีในการจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การขับเคลื่อนการทํางานดานเด็กและ

เยาวชน (มี 2 กิจกรรม)

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

1,000,000       จังหวัดเชียงราย กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.29

หนาที่ 61

8 5 เดือน 5 ความดี 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.21

หนาที่ 128



222

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 อบรมศักยภาพผูนําชนเผาพื้นที่จังหวัด

เชียงราย

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

100,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.23

หนาที่ 128

รวม 3,320,000      
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและเสริมสรางเครือขายการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

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 โครงการรูรักสามัคคีเยาวชนพลเมืองดี 

ตามวิถีประชาธิปไตย

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.ชร. กองการศึกษาฯ

รายการที่ 2.2.18

หนาที่ 58

รวม 300,000        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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 โตะขาว เพื่อเปนคาจัดซื้อโตะขาว จํานวน 100 ตัวๆ 

1,500 บาท เพื่อใชในกิจการของ อบจ.   

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2. ตรวจรับครุภัณฑ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

150,000         อบจ.และ

เครือขายดาน

การศึกษา

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.1.1

หนาที่ 64

2 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI

 Lumens จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 39,000 

บาท เพื่อใชในกิจการของ อบจ.   1.จัดซื้อ/

จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

78,000           กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.2.1

หนาที่ 64

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 เครื่องทําน้ําเย็น เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็นแบบถัง

เดี่ยว ความจุไมนอยกวา 20 ลิตร จํานวน 5 

เครื่องๆ ละ 7,200 บาท เพื่อใชในกิจการของ

 อบจ.                                       1.

จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

36,000           กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.3.1

หนาที่ 65

4 เครื่องตัดหญา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบลอ

จักรยาน จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท

 เพื่อใชในกิจการของ อบจ.              1.

จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

55,000           กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.3.2

หนาที่ 65



226

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED สี แบบ 

Network สี แบบ Network

เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร/

ชนิด LED สี แบบ Network สี แบบ 

Network จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใชในกิจการ

ของ อบจ.

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

16,000           โรงเรียน อบจ.

เชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.5.1

หนาที่ 65

6 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก

 (INKJET Printer) จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 

4,300 บาท เพื่อใชในกิจการของ อบจ. 1.

จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

17,200           โรงเรียน อบจ.

เชียงราย

กองการศึกษาฯ

รายการที่ 1.5.2

หนาที่ 66

รวม 352,200        



 
 

กองสงเสริมคุณภาพชีวิต    
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา กลุมผูสูงอายุ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

(OTOP) และกลุมผูพิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรมตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑจนถึงการตลาด

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 พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑผลผลิต  - จัดฝกอบรมกลุมพัฒนาสตรี 18 อําเภอ 5,000,000       อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ของกลมพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย จํานวน 124 ตําบล ๆ ละ 100 คน ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 101

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.3

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

2 คัดสรรผลิตภัณฑของกลุมพัฒนาสตรี  - คัดเลือกสรรผลิตภัณฑของกลุมพัฒนาสตรี 500,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ดีเดน จังหวัดเชียงราย 18 อําเภอ 124 ตําบล ขอบัญญัติป 59

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ หนา 102

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ ขอ 1.1.4

2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

3. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา กลุมผูสูงอายุ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

(OTOP) และกลุมผูพิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรมตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑจนถึงการตลาด

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

3 คาราวานวางขายสินคาที่ผลิตโดยกลุม  - จัดสรรพื้นที่ในการจําหนายสินคาของกลุม 500,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

พัฒนา จังหวัดเชียงราย พัฒนาสตรีในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ หนา 102

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ ขอ 1.1.5

2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

3. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

4 บริหารจัดการรานคาผลิตภัณฑชุมชนและ 1. เปนการเบิกจายในการบริหารจัดการ 600,000         ทาอากาศยาน กองสงเสริมฯ

ผลผลิตทางการเกษตร รานคาผลิตภัณฑชุมชนและผลผลิตทาง แมฟาหลวง ขอบัญญัติป 59

การเกษตรของกลุมผูผลิตสินคาชุมชนและ เชียงราย หนา 102

ผูผลิตสินคาทางการเกษตรในพื้นที่ตางๆ ใน ขอ 1.1.7

จังหวัดเชียงราย โดยนําฝากขายในรานคา ฯ

ซึ่งตองมีการบริหารจัดการรานคาโดยผูมี

ความชํานาญในการจัดระบบการขาย 

การบริการ จายเปนคาเงินเดือนพนักงาน

คาน้ํา คาไฟ และคาเชาราน

2. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

3. สรุปผลใหผูบริหารทราบ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา กลุมผูสูงอายุ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

(OTOP) และกลุมผูพิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรมตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑจนถึงการตลาด

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

5 สงเสริมพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการ  - จัดฝกอบรมกลุมเกษตรกรในพื้นที่ 750,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

เกษตรและการสงเสริมกิจกรรมดานการ จังหวัดเชียงราย จํานวน 200 คน ขอบัญญัติป 59

ตลาด เพื่อเพิ่มชองทางในการจําหนาย 1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 169

ผลผลิตทางการเกษตร 2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.1

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

6 พัฒนาทักษะผลิตภัณฑทางการเกษตรหรือ  - จัดฝกอบรมกลุมเกษตรกรและกลุมผูผลิต 700,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ผลิตภัณฑชุมชนใหได มาตรฐานสูสากล ผลิตภัณฑ ในจังหวัดเชียงราย จํานวน ขอบัญญัติป 59

100 คน/รุน รวม 2 รุน หนา 169

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ ขอ 1.1.2

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา กลุมผูสูงอายุ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

(OTOP) และกลุมผูพิการ ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรมตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑจนถึงการตลาด

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

7 จัดมหกรรมจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและ  - การจัดมหกรรมจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 900,000         1. อําเภอแมจัน กองสงเสริมฯ

ทองถิ่น สินคาทางเกษตรกรรม กลุมเครือ และทองถิ่น สินคาทางเกษตรกรรม 2. อําเภอเทิง ขอบัญญัติป 59

ขายผูผลิตและจําหนายในจังหวัดเชียงราย 1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ 3. อําเภอพาน หนา 170

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน 4. อําเภอเมือง ขอ 1.1.3

3. ติดตามและประเมินผล เชียงราย

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

รวม 8,950,000   
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพื้นที่ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูป การจําหนายและการตลาดตามแนวพระราชดําริเจาอยูหัวฯ

ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย

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 กระบวนการโรงเรียนชาวนา กิจกรรมตามโครงการ ต.งิ้ว อ.เทิง เกษตรกร 300,000         อ.เทิง กองสงเสริมฯ

ตามยุทธศาสตรขาว จังหวัดเชียงราย จํานวน 200 คน จํานวนเงิน  150,000 บาท ขอบัญญัติป 59

1. เชิญกลุมเกตรกรในพื้นที่เปาหมายเขา หนา 170

ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทําโครงการ ขอ 1.1.4

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนดําเนินงาน

ที่ อบจ.ชร. กําหนด

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



232

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพื้นที่ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูป การจําหนายและการตลาดตามแนวพระราชดําริเจาอยูหัวฯ

ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

กระบวนการโรงเรียนชาวนาตาม กิจกรรมตามโครงการ ต.หวยซอ อ.เชียงของ อ.เชียงของ กองสงเสริมฯ

ยุทธศาสตรขาวจังหวัดเชียงราย(ตอ) เกษตรกรจํานวน 200 คน ขอบัญญัติป 59

จํานวนเงิน  150,000 บาท หนา 170

1. เชิญกลุมเกตรกรในพื้นที่เปาหมายเขา ขอ 1.1.4

ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทําโครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนดําเนินงาน

ที่ อบจ.ชร. กําหนด

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหาร

2 เกษตรปลอดสารพิษสูวิถีชีตที่พอเพียง  - กิจกรรมฝกอบรมเกษตรกรและปฏิบัติ 300,000         อ.แมจัน กองสงเสริมฯ

กิจกรรมตามโครงการ จํานวน 1,600 คน อ.เทิง ขอบัญญัติป 59

1. เชิญกลุมเกษตรกรในพื้นที่เปาหมายเขา อ.พาน หนา 170

ประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทําโครงการ อ.เชียงของ ขอ 1.1.5

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนดําเนินงาน อ.แมสาย

ที่ อบจ.ชร. กําหนด

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหาร



233

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมเครือขายการเรียนรูเกษตรกรในพื้นที่ดานการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม การแปรรูป การจําหนายและการตลาดตามแนวพระราชดําริเจาอยูหัวฯ

ในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรอินทรีย เกษตรปลอดภัย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ พืชผัก  - จัดฝกอบรมกลุมเกษตรกรในพื้นที่ 150,000         อ.แมจัน กองสงเสริมฯ

พื้นเมืองเชียงราย (ตลาดนัดสีเขียว) 18 อําเภอ ๆ ละ 20 คน รวม 360 คน อ.เทิง ขอบัญญัติป 59

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ อ.พาน หนา 171

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ อ.เชียงของ ขอ 1.1.6

2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน อ.แมสาย

3. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

4 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนชาวนา  - จัดฝกอบรมเกษตรกรและตัวแทนกลุม 150,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

ตัวอยางที่ทํานาขาวหรือไรขาวอินทรียและ อาชีพ ในจังหวัดเชียงราย จํานวน 200 คน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

โรงเรียนชาวนาศูนยการเรียนรูขาวพื้นบาน 1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 171

พืชผักพื้นเมือง เพื่อเผยแพร และพัฒนาให 2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.7

เปนฟารมตัวอยาง 3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

รวม 900,000     
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหลงทองเที่ยวใหม ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ

ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

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 พัฒนาแหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย  - พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเที่ยว 900,000         1.โปงน้ํารอนหวย กองสงเสริมฯ

ในจังหวัดเชียงราย หินฝน บานโปงน้ํารอน ขอบัญญัติป 59

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเตรียม ต.ปาตึง อ.แมจัน หนา 134

เปนขอมูลเพื่อปรับปรุงฯ 2.ฝายน้ําลน บานหวย ขอ 1.1.3

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ สานพลับพลา

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ต.โปงแพร อ.แมลาว

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร

2 เทศกาลทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย  - ประชาสัมพันธเทศกาลทองเที่ยว จังหวัด 200,000         หางสรรพสินคา กองสงเสริมฯ

เชียงราย Terminal 21 ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ กรุงเทพมหานคร หนา 135

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.4

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

รวม 1,100,000   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



235

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจในดานการใหบริการ เพื่อเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยว

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 พัฒนาและใหความรูทักษะดานการ  - จัดฝกอบรมผูประกอบการทองเที่ยว 900,000         บานโปงน้ํารอน กองสงเสริมฯ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ในพื้นที่จังหวัด จํานวน 100 คน ประกอบดวย 2 รุน ๆ ละ ต.ดอยฮาง อ.เมือง ขอบัญญัติป 59

เชียงราย 200,000 บาท  รวมเปนเงิน 400,000 บาท จ.เชียงราย หนา 134

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเตรียม ขอ 1.1.1

เปนขอมูลในการพัฒนาฯ

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร

 - จัดฝกอบรมผูประกอบการทองเที่ยว บานโปงน้ํารอน

จํานวน 250 คน ประกอบดวย 5 รุน ๆ ละ ต.ปาตึง อ.แมจัน

100,000 บาท  รวมเปนเงิน 500,000 บาท จ.เชียงราย

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวเพื่อจัดเตรียม

เปนขอมูลในการพัฒนาฯ

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ
พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจในดานการใหบริการ เพื่อเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยว

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.
  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 พัฒนาการจัดการสงเสริมการทองเที่ยว  - จัดฝกอบรมแกผูประกอบการ เจาหนาที่ 700,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย เพื่อเขาสูประชาคม หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ผูแทนชุมชนที่เกี่ยวของ ทั้งหมด 100 คน หนา 135

จํานวน 2 รุน ๆ ละ 350,000 บาท ขอ 1.1.5

รวมเปนเงิน 700,000 บาท

1. เชิญกลุมเปาหมายประชุมชี้แจงการจัดทํา

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนดําเนินงานที่

อบจ.ชร.กําหนด

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหาร

3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากร  - จัดฝกอบรมบุคลากรดานการทองเที่ยว 500,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ดานการทองเที่ยวและดานสื่อประชา และสื่อมวลชนแขนงตางๆ จํานวน 100 คน ขอบัญญัติป 59

สัมพันธจังหวัดเชียงราย 1. เชิญกลุมเปาหมายประชุมชี้แจงการจัดทํา หนา 135

โครงการ ขอ 1.1.6

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนดําเนินงานที่

อบจ.ชร.กําหนด

3. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงานใหผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรู ความเขาใจในดานการใหบริการ เพื่อเปนการสรางมาตรฐานและความประทับใจแกนักทองเที่ยว

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.
  โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ  - จัดฝกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 900,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัด จังหวัดเชียงราย จํานวน 120 คน ขอบัญญัติป 59

เชียงราย เพื่อทําหนาที่มัคคุเทศกอาสา 1. จัดหาขอมูลและกลุมเปาหมายในการ หนา 135

คัดสรรเพื่อเปนตัวแทนมัคคุเทศกอาสา ขอ 1.1.7

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินการ

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร

รวม 3,000,000   
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุน งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นใหไดรับการฟนฟู พัฒนา สืบทอดไวเปนมรดกของทองถิ่น

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 จัดทําคูมือและทําแผนพับประชาสัมพันธ จัดทําคูมือและทําแผนพับประชาสัมพันธ 500,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

แหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย แหลงทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. จัดหาขอมูลแหลงทองเที่ยวและคัดเลือก หนา 134

เพื่อจัดเตรียมเปนขอมูลในการจัดทําคูมือและ ขอ 1.1.2

ทําแผนพับประชาสัมพันธ

2. ขออนุมัติในหลักการดําเนินการ

3. ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน

4. สรุปรายงานใหผูบริหาร

รวม 500,000     

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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 อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - จัดอบรมอาสาสมัครประจําหมูบานในจังหวัด 3,000,000     18 อําเภอ กองสงเสริมฯ

สาธารสุชประจําหมูบานจังหวัดเชียงราย เชียงราย จํานวน 9,000 คน 18 รุน ๆ ละ 2 วัน ขอบัญญัติป 59

ประจําป 2559 1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ หนา 82

และผูอบรมเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา ขอ 1.1.1

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

2 อบรมเยาวชนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน  - จัดอบรมพัฒนาศักยภาพและฟนฟูแกนักเรียน 90,000         โรงเรียน อบจ.ชร. กองสงเสริมฯ

(ยสร.) แกนนําดานสาธารณสุขโรงเรียน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

จํานวน 200 คน หนา 82

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ ขอ 1.1.2

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 เตรียมนองสูโลกกวางอยางมั่นใจ  - จัดอบรมนักเรียนมัธยมในจังหวัดเชียงราย 200,000        โรงเรียนมัธยมศึกษา กองสงเสริมฯ

1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนํานักเรียนและ ในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

อาจารยเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา หนา 83

โครงการ ขอ 1.1.3

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค  - อบรมเด็กอายุ 0 - 6 ป และผูปกครอง หรือ 100,000        หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

ผูดูแลเด็กในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ หนา 83

ผูปกครองและผูดูแลเด็กเขารวมประชุมเพื่อ ขอ 1.1.4

ชี้แจงการจัดทําโครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 ยสร.เชียงราย รวมใจปองกันโรคติดตอ  - จัดกิจกรรมรณรงคในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 82,000         สํานักงานเขตพื้นที่ กองสงเสริมฯ

จํานวน 4 ครั้ง 1,2,3 และ 4 ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 83

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.5

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

6 อบรมการดูแลผูปวยไตเรื้อรัง  - จัดอบรมการดูแลผูปวยไตเรื้อรัง ในจังหวัด 100,000        หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย เชียงราย จํานวน 300 คน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ หนา 83

และผูดูแลเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา ขอ 1.1.6

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 มหกรรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต  - จัดอบรมผูดูแลผูปวยไตวายเรื้อรัง 200,000        หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

ผูปวยไตวายเรื้อรัง 1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

และผูดูแลเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา หนา 84

โครงการ ขอ 1.1.7

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

8 รณรงคเตือนภัยมะเร็งเตานม  - จัดอบรมผูปวยมะเร็งและผูดูแลในจังหวัด 200,000        หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย เชียงราย อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ หนา 84

และผูดูแลเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา ขอ 1.1.8

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูติดเชื้อเอดส  - จัดอบรมแกกลุมเสี่ยงและผูเกี่ยวของใน 280,000        หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 รุน ๆ ละ 100 คน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

รวมทั้งสิ้น 500 คน หนา 84

1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ ขอ 1.1.9

และผูดูแลเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

10 วัยใสเขาใจเอดส  - จัดอบรมแกเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จํา 280,000        หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

นวน 5 รุน ๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ หนา 84

และผูดูแลเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา ขอ 1.1.10

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

11 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเอดสโลก  - จัดกิจกรรมรณรงครวมกับหนวยงานองคกร 24,000         หองประชุม กองสงเสริมฯ

ที่เกี่ยวของในจังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ครั้ง อาคารคชสาร ขอบัญญัติป 59

1. เชิญ จนท.สาธารณสุขแกนนําดานสุขภาพ อบจ.เชียงราย หนา 85

และผูดูแลเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทํา ขอ 1.1.11

โครงการ

2. ดําเนินการฝกอบรมตามแผนการดําเนินงาน

3. ติดตามประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

12 มหกรรมรวมพลังสูภัยไขเลือดออก  - จัดกิจกรรมรวมพลังสูภัยไขเลือดออกรวมกับ 250,000        อําเภอในพิ้นที่ที่มี กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย หนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของในจังหวัดเชียงราย ความเสี่ยงตอการ ขอบัญญัติป 59

จํานวน 2 ครั้ง แพรระบาด หนา 85

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ ขอ 1.1.12

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ

2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

3.สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

13 รณรงคเพื่อลดโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  - จัดกิจกรรมรณรงคแกกลุมเยาวชน ผูปกครอง 200,000        หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

และลดการตั้งครรภกอนวัยอันควร และสถาบันศึกษาในจังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 85

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.13

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

14 รณรงคเพื่อเสริมสรางความปลอดภัย  - จัดกิจกรรมรณรงคแกกลุมเยาวชน ผูปกครอง 200,000        อาคารคชสาร กองสงเสริมฯ

บนทองถนน และสถาบันศึกษาในจังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 86

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.14

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

15 เสริมสรางความปลอดภัยในเด็กและ  - จัดกิจกรรมแกกลุมเยาวชน ผูปกครอง 200,000        หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

เยาวชน จากอุบัติเหตุบนทองถนน และสถาบันศึกษาในจังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 86

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.15

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

16 มหกรรมการแพทยพื้นบานลานนา  - จัดกิจกรรมรณรงคแกกลุมสมาชิก หมอเมือง 200,000        อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย ลานนา จังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 86

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.16

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

17 อบรมดานการแพทยแผนไทยและ  - จัดอบรมคนในชุมชน จํานวน 400 คน 250,000        มหาวิทยาลัยราชภัฏ กองสงเสริมฯ

การแพทยทางเลือกจังหวัดเชียงราย แบงเปน 3 รุน ๆ ละ 3 วัน เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 87

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.17

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

18 อบรมการพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ  - จัดอบรมคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จํานวน 100,000        พื้นที่ในจังหวัด กองสงเสริมฯ

ดานการออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย 300 คน 2 วัน เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 87

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.18

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

19 มหกรรมออกกําลังกาย จังหวัดเชียงราย  - จัดมหกรรมออกกําลังกายใหแกประชาชน 250,000        พื้นที่ในจังหวัด กองสงเสริมฯ

ทุกกลุมอายุ จํานวน 2 ครั้ง เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 87

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.19

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

20 มหกรรมอาหารปลอดภัย  - จัดมหกรรมอาหารจังหวัดเชียงราย 200,000        พื้นที่ในจังหวัด กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 วัน เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 87

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.20

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 4 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยทางเลือก การปองกันและควบคุมโรคติดตอใหมีคุณภาพ

ครอบคลุมโดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

21 อบรมเครือขายอาหารปลอดภัย  - จัดอบรมคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 100,000        พื้นที่ในจังหวัด กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียราย จํานวน 300 คน 2 วัน เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 88

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.21

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

22 เยาวชนยุคใหมใสใจสุขภาพ  - จัดอบรมแกนนําเยาวชนในจังหวัดเชียงราย 280,000        หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

จํานวน 500 คน รุนละ 100 คน จํานวน 5 รุน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 88

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.22

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร

รวม 6,786,000  
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

1 พัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดูแล  - พัฒนาศักยภาพผูพิการและผูดูแลผูพิการ 300,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ประเภทตาง ๆ ขอบัญญัติป 59

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ หนา 90

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ ขอ 1.1.1

2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

3.สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร  

2 วันคนพิการสากลจังหวัดเชียงราย  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล 185,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย แกผูพิการ ผูดูแล และ ขอบัญญัติป 59

หนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน 800 คน หนา 90

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมาย ขอ 1.1.2

และหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมหารือ

2.ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

3. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 ฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาความรูทักษะ  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ 150,000         อ.แมลาว กองสงเสริมฯ

การประกอบอาชีพใหกับผูพิการและ เปนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน อ.เวียงชัย ขอบัญญัติป 59

ผูดอยโอกาส คาอาหาร คาอาหารวาง คาน้ําดื่ม ฯลฯ หนา 91

1. บูรณาการแผนงานรวมกับหนวยงานที่ ขอ 1.1.3

เกี่ยวของ

2. ขออนุมัติในหลักการเพื่อดําเนินการ

3. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

4. ติดตามและประเมินผล

5. สรุปรายงานผูบริหาร

4 ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุมพัฒนาสตรี  - พัฒนาศักยภาพแกกลุมพัฒนาสตรี 6,550,000       อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย ในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานกลุมตาง ๆ เพื่อรวบรวมขอมูล หนา 101

วางแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.1

2.ดําเนินการตามแผนดําเนินงาน

3. ติดตามและประเมินผล

4. รายงานผูบริหาร



252

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 ฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาความรูทักษะ  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ 150,000         อ.เวียงชัย กองสงเสริมฯ

การประกอบอาชีพใหกับกลุมผุสูงอายุ เปนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คา ขอบัญญัติป 59

อาหาร คาอาหารวาง คาน้ําดื่ม ฯลฯ หนา 101

1. บูรณาการแผนงานรวมกับหนวยงานที่ ขอ 1.1.2

เกี่ยวของ

2. ขออนุมัติในหลักการเพื่อดําเนินการ

3. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

4. ติดตามและประเมินผล

5. สรุปรายงานผูบริหาร

6 ฝกอบรมสงเสริมและพัฒนาความรูทักษะ  - สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการ 150,000         18 อําเภอในพื้นที่ กองสงเสริมฯ

การประกอบอาชีพใหกับเด็กและเยาวชน เปนคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน คา จังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

อาหาร คาอาหารวาง คาน้ําดื่ม ฯลฯ หนา 102

1. บูรณาการแผนงานรวมกับหนวยงานที่ ขอ 1.1.6

เกี่ยวของ

2. ขออนุมัติในหลักการเพื่อดําเนินการ

3. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

4. ติดตามและประเมินผล

5. สรุปรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 อบจ.เชียงรายเทิดทูนพระคุณพอ  - จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณพอ เนื่องใน 500,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ประจําป 2559 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ ขอบัญญัติป 59

พระเจาอยูหัวฯ ผูเขารวมโครงการ 18 อําเภอ หนา 103

จํานวน 2,500 คน ขอ 1.1.8

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ

2. จัดการประชุมเตรียมความพรอมรวมกับ

กลุมเปาหมาย

3. เตรียมงานดานเอกสาร สถานที่และอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ

4. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

5. สรุปผลการดําเนินนงานรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 วันแรงงานแหงชาติ จังหวัดเชียงราย  - จัดวันแรงงานแหงชาติจังหวัดเชียงราย 200,000         ทาอากาศยาน กองสงเสริมฯ

แกนายจาง ลูกจาง ผูใชแรงงาน 1,500 คน แมฟาหลวง ขอบัญญัติป 59

1. จัดตั้งคณะทํางานจัดงานดานตาง ๆ เชียงราย หนา 103

2. จัดประชุมคณะทํางานเพื่อมอบหมาย ขอ 1.1.9

หนาที่

3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

4.ประชาสัมพันธในกลุมเปาหมาย

5. ประเมินผลและรายงานผูบริหาร

9 อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีไทย  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันผูสูงอายุแหงชาติ 593,700         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ใสใจผูสูงอายุ ประจําป 2559 ผูเขารวมโครงการทั้ง 18 อําเภอ 2,300 คน และในพื้นที่ ขอบัญญัติป 59

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมาย 18 อําเภอ หนา 103

และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมปรึกษา ขอ 1.1.10

หารือ

2. จัดประชุมเตรียมความพรอมรวมกับ

กลุมเปาหมาย

3. เตรียมงานดานเอกสาร สถานที่และอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ

4. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

5. สรุปผลการดําเนินงานรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  - จัดอบรมกลุมผูสูงอายุ จํานวน 9,000 คน 3,000,000       18 อําเภอในพื้นที่ กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย 18 รุน อําเภอละ 1 รุน ๆ ละ 2 วัน จังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ หนา 103

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ ขอ 1.1.11

2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

3.สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

11 พัฒนาศักยภาพกลุมผูนําและคณะกรรมการ - จัดอบรมกลุมผูนําชุมชนและเจาหนาที่ 3,400,000       หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

ชุมชน หมูบานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 รุน ๆ ละ 135 คน รวม 657 คน อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมาย 2. จังหวัดเพชรบุรี หนา 104

และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมปรึกษา และกาญจนบุรี ขอ 1.1.13

2. จัดประชุมเตรียมความพรอมรวมกับ

กลุมเปาหมาย

3. เตรียมงานดานเอกสาร สถานที่และอื่น ๆ

ที่เกี่ยวของ

4. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10 สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12 พัฒนาเกษตรกรตามแนวทฤษฎีใหม  - จัดอบรมเกษตรกรในชุมชนในพื่นที่ 4,134,440       ที่วาการ 18 อําเภอ กองสงเสริมฯ

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 รุน ๆ ละ ในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

600 คน ระยะเวลา 3 วันตอรุน หนา 104

รวม 6,000 คน ขอ 1.1.14

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ

2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

3.สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

5. สรุปรายงานผูบริหาร

13 พัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพในชุมชน  - จัดอบรม อสม. ผูนําชุมชน แกนนําสุขภาพ 4,377,040       ที่วาการ 18 อําเภอ กองสงเสริมฯ

เพื่อเสริมสรางสุขภาพชาวเชียงราย และประชาชนที่สนใจ จํานวน 8 รุน ๆ ละ ในจังหวัดเชียงราย ขอบัญญัติป 59

600 คน ระยะเวลา 3 วันตอรุน หนา 104

รวม 4,800 คน ขอ 1.1.15

1. ประสานงานกับตัวแทนกลุมเปาหมายและ

หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อประชุมหารือ

2. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

3.สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

รวม 23,690,180 
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมนุษยไดใชชีวิตอยูกับธรรมชาติอยางสมดุล

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 อบจ.เชียงรายรวมใจคืนปาสูแผนดิน  - ปลูกปาอําเภอละ 500 ตน พื้นที่ครอบคลุม 640,000         พื้นที่อําเภอ 7 กองสงเสริมฯ

อําเภอละ  50 ไร จํานวน 7 อําเภอ อําเภอ ขอบัญญัติป 59

1. ประสานหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ หนา 173

ประชาชนในพื้นที่เปาหมาย ขอ 1.1.1

2. เตรียมงานเอกสาร สถานที่ปาชุมชนที่จะ

ปลูกตนไมและอื่น ๆที่เกี่ยวของ

3. จัดหาพันธุกลาไมพื้นเมือง ไมเศรษฐกิจ

เพื่อแจกจายใหประชาชนรวมกันปลูกตาม

พื้นที่เปาหมาย

4. มอบหมายให อปท. หรือผูนําอาสาพัฒนา

ชุมชนในพื้นที่ดูแลบํารุงรักษา

5. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน

6. รายงานผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมนุษยไดใชชีวิตอยูกับธรรมชาติอยางสมดุล

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.2559พ.ศ.2558
สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแกไขปญหา  - อบรมผูนําทองถิ่น สวนราชการในพื้นที่ 500,000         18 อําเภอ กองสงเสริมฯ

หมอกควันชวงวิกฤติ กํานันทุกตําบล ผูใหญบานและผูชวยผูใหญ ขอบัญญัติป 59

บานและผูมีสวนเกี่ยวของ ในพื้นที่เสี่ยงของ หนา 175

จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 รุน ๆ ละ 400 คน ขอ 1.1.8

1. ประสานหนวยงานเพื่อขออนุเคราะห

วิทยากร

2. กําหนดกลุมเปาหมาย

3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

รวม 1,140,000   
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 เสริมสรางความรวมมือและสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการดําเนินการอนุรักษ การคุมครองดูแลการปลูกปา และบํารุงรักษา ปาไม น้ํา ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

อื่น ๆ ใหเกิดประโยชนและเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดําริ

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 สงเสริมการมีสวนรวมดานการอนุรักษ  - อบรมพื่อปลุกจิตสํานึกใหประชาชนเกิด 500,000         18 อําเภอ กองสงเสริมฯ

ปองกันแกไขปญหาไฟปาและหมอกควัน ความรักความหวงแหนและอนุรักษ ขอบัญญัติป 59

ทรัพยากรปาไมและใหความรูเรื่องการ หนา 174

ปองกันภัยจากไฟปา ภัยธรรมชาติใน ขอ 1.1.4

อนาคต จํานวน 5 รุน รวม 650 คน

1. ประสานหนวยงานเพื่อขออนุเคราะห

วิทยากร

2. กําหนดกลุมเปาหมาย

3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

4. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

รวม 500,000     

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2557 พ.ศ.2558
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตลอดจนการใชพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดผลกระบจากภาวะโลกรอน

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 โครงการ 18 อําเภอ 18 ตนแบบใหม  - อบรมใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะ 500,000         ทองถิ่นในจังหวัด กองสงเสริมฯ

การจัดการขยะอยางยั่งยืน แกทุกครัวเรือนรวมกับทองถิ่นอื่นในจังหวัด เชียงราย ขอบัญญัติป 59

เชียงราย หนา 93

1. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ ขอ 1.1.1

2. วางแผนคัดเลือกกลุมเปาหมาย

3. ขออนุมัติดําเนินงานโครงการ

4. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน

5. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตลอดจนการใชพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดผลกระบจากภาวะโลกรอน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 ตรวจสอบคุณภาพน้ํา แมน้ําสายหลักของ  - เก็บตัวอยางน้ําในแมน้ําสายหลักของ 50,000           แมน้ําลาว กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ ขอบัญญัติป 59

น้ําใหอยูในเกณฑมาตรฐาน เพื่อเฝาระวัง หนา 173

ปญหาที่เกิดขึ้นกับแมน้ําที่ประชาชนใช ขอ 1.1.2

อุปโภคบริโภค

1. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ

2. ดําเนินตามแผนการดําเนินงาน

3. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

3 Green office องคกรแหงการเรียนรู  - อบรมใหความรูและปลุกจิตสํานึกให 500,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ดานสิ่งแวดลอม พนักงาน ขาราชการ ลูกจาง อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

ชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมกันสราง หนา 173

สํานักงานนาอยูและสามารถเปนแหลงเรียนรู ขอ 1.1.3

ดานสิ่งแวดลอมได

1. จัดตั้งคณะทํางาน

2. ดําเนินการอบรมใหความรูบุคลากรใน

อบจ.เชียงราย

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตลอดจนการใชพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดผลกระบจากภาวะโลกรอน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 Green office ป 2 ลดการใชพลังาน  - อบรมใหความรูและปลุกจิตสํานึกให 500,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ในองคกร พนักงาน ขาราชการ ลูกจาง อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

ชวยกันอนุรักษสิ่งแวดลอม รวมกันสราง หนา 174

สํานักงานนาอยูและสามารถเปนแหลงเรียนรู ขอ 1.1.5

ดานสิ่งแวดลอมได

1. จัดตั้งคณะทํางาน

2. ดําเนินการอบรมใหความรูบุคลากรใน

อบจ.เชียงราย

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร

5 สรางเครือขายจัดการสิ่งแวดลอม  - จัดฝกอบรมผูบริหาร อปท. ทุก อปท. 236,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

1. ประสานผูเกี่ยวของเตรียมดําเนินการ หนา 174

2. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน ขอ 1.1.6

3. ติดตามและประเมินผล

4. สรุปผลรายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตลอดจนการใชพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดผลกระบจากภาวะโลกรอน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อรับทราบปญหา  -สัมมนาเชิงวิชาการเพื่อรับทราบปญหา 140,000         หองประชุมคชสาร กองสงเสริมฯ

สิ่งแวดลอมและหาแนวทางแกไขตามพื้นที่ สิ่งแวดลอมระหวางผูนํา อปท.และ จนท. อบจ.เชียงราย ขอบัญญัติป 59

ชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใน ที่เกี่ยวของ สวนราชการ ภาคเอกชนและ หนา 175

พื้นที่จังหวัดเชียงราย สถาบันการศึกษา ขอ 1.1.7

1. กําหนดหัวขอและขอบเขตการสัมมนา

2. ประสานกลุมเปาหมาย

3. ประสานวิทยากร สถานที่ และวัสดุ

อุปกรณที่จําเปนที่ใชในการฝกอบรม

4. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน

5. สรุปผลการดําเนินงาน รายงานผูบริหาร
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ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ตลอดจนการใชพลังงาน

ทดแทนเพื่อลดผลกระบจากภาวะโลกรอน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 ศึกษาวิจัย การประเมินผลงานการรณรงค ศึกษาขอมูลพื้นฐาน คัดเลือกหมูบานแตละ 264,000         4 โซนครอบคลุม กองสงเสริมฯ

เพื่อลดปริมาณขยะ ในจังหวัดเชียงราย อําเภอ ออกแบบและทดลอง สํารวจปริมาณ พื้นที่ 18 อําเภอ แผนพัฒนาสามป

ขยะ หาขอจํากัดของการสงเสริมการใชเสวียน ดังนี้ อบจ.เชียงราย

ในพื้นที่เปาหมาย นําผลการทดลองมา 1.โซนตะวันออก เพิ่มเติมและ

ประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตร นําประเด็น 2.โซนกลาง เปลี่ยนแปลง 

มาวิเคราะหขอจํากัด สงรายงานฉบับสมบูรณ 3.โซนเหนือ ฉบับที่ 1

เพื่อนําขอมูลไปดําเนินการใหความรูดานการ 4.โซนตะวันตก หนา 6

บริหารการจัดการขยะของชุมชนในพื้นที่ ขอ 1

จังหวัดเชียงราย

รวม 2,190,000   
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                              

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 เครื่องวัดความดันโลหิต เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาจัดซื้อ 5,000           อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

เครื่องวัดความดันโลหิต จํานวน 1 เครื่อง ขอบัญญัติป 59

เพื่อใชในกิจการของ อบจ. หนา 99

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.1

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมิน

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาจัดซื้อ 60,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

แบบที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล ขอบัญญัติป 59

แบบที่ 2 จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 30,000 บาท หนา 99

เพื่อใชในกิจการของ อบจ. ขอ 1.2.1

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                              

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล 3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

แบบที่ 2 (ตอ) 4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมิน

3 เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาจัดซื้อ 14,600         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา ขอบัญญัติป 59

จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท เพื่อใชใน หนา 99

กิจการของ อบจ. ขอ 1.2.2

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมิน

4 เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร / เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาจัดซื้อ 19,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ชนิด LED สี เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร / ขอบัญญัติป 59

ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่อง  เพื่อใชใน หนา 99

กิจการของ อบจ. ขอ 1.2.3
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                              

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

เครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร / 1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

ชนิด LED สี (ตอ) 2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมิน

5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาจัดซื้อ 12,200         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 kVA จํานวน ขอบัญญัติป 59

2 เครื่องๆ ละ 6,100 บาท เพื่อใชในกิจการ หนา 100

ของ อบจ. ขอ 1.2.4

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมิน

รวม 110,800    



 
 

กองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษา ความสงบเรียบรอย งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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 คาปรับปรุง ตอเติมอาคารปองกันและ โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น 1,909,000       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

บรรเทาสาธารณภัย ขนาดกวาง 8.00 ม.ยาว 11.00 ม. ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 45

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง ขอ 2.1.1

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

2 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน 50,000           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

เทศกาลสงกรานต และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาล  ขอบัญญัติป 59

สงกรานต หนา 46

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.1

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษา ความสงบเรียบรอย งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการปองกัน 50,000.00       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ชวงเทศกาลขึ้นปใหม และลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลขึ้นปใหม ขอบัญญัติป 59

2559 หนา 46

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.2

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

4 โครงการฝกอบรมกลุมสตรี เรื่องอัคคีภัย เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการฝกอบรม 2,000,000       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

และการใชแกสหุงตมในครัวเรือน เพิ่มความรูและความปลอดภัยในเรื่องอัคคีภัย ขอบัญญัติป 59

การใชแกสหุงตม หนา 48

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.6

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานดานการรักษา ความสงบเรียบรอย งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 โครงการฝกอบรมการชวยเหลือผูประสบ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพื่อ 200,000         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ภัยทางน้ํา ฝกอบรมใหความรูความเขาใจในการ ขอบัญญัติป 59

ชวยเหลือผูประสบภัยทางน้ํา หนา 48

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.8

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

รวม 4,209,000   
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 8 สงเสริมการสรางเครือขายในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย

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 โครงการใหความรูดานการปองกันและ เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพื่อจัด 400,000         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา อบรม จัดกิจกรรมใหความรูดานการปองกัน ขอบัญญัติป 59

และบรรเทาสาธารณภัย หนา 48

ในสถานศึกษา ขอ 1.1.7

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

                 รวม 400,000        

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 9 สงเสริมสรางเครือขายในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย

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 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพื่ออบรม 1,700,000       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ปองกันฝายพลเรือน หลักสูตรอาสาจราจร เพิ่มศักยภาพใหกับอาสาสมัครปองกัน ขอบัญญัติป 59

ฝายพลเรือน (อปพร.) ดานการจราจร หนา 47

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.3

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

2 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพื่ออบรม 3,300,000       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ปองกันฝายพลเรือน เพิ่มศักยภาพใหกับอาสาสมัครปองกัน ขอบัญญัติป 59

ฝายพลเรือน (อปพร.) หนา 47

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.4

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 9 สงเสริมสรางเครือขายในพื้นที่ที่ประสบเหตุสาธารณภัย

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัคร เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการเพื่ออบรม 300,000         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

พัฒนาทองถิ่นองคการบริหารสวน ใหความรูในการปฏิบัติงานดานการปองกัน ขอบัญญัติป 59

จังหวัดเชียงราย และบรรเทาสาธารณภัยและงานบริการอื่น ๆ หนา 47

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.1.5

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

                  รวม 5,300,000   
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

แนวทางการพัฒนาที่ 10  สงเสริมและสนับสนุนงานดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการและผูดอยโอกาส

งบประมาณ

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

1 โครงการสงเคราะหผูมีรายไดนอย เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ 1,500,000       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ผูไรที่พึ่ง ที่ประสบความเดือดรอนใน ในการสงเคราะหครอบครัวที่ประสบ ขอบัญญัติป 59

จังหวัดเชียงราย ความเดือดรอน ผูไรที่พึ่ง โดยใหการ หนา 49

สงเคราะหดานการเงิน ขอ 1.1.9

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

                     รวม 1,500,000      

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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 รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล 1,489,000       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

4 ประตู แบบดับเบิ้ลแคบ 4 ประตู แบบขับเคลื่อน ขอบัญญัติป 59

4 ลอ หนา 44

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.2.1

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

2 เรือทองแบนพรอมอุปกรณ เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเรือทองแบน 500,000         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

พรอมอุปกรณ จํานวน 1 ลํา ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 44

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง ขอ 1.1.2

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 คอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 69,000           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

แบบที่ 1 สําหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 หนาจอ ขอบัญญัติป 59

ขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว จํานวน หนา 45

 3 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท ขอ 1.1.1

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

4 เครื่องพิมพเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องพิมพ 11,100           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ชนิดเลเซอร ชนิด LED ขาวดํา ขอบัญญัติป 59

(18หนา/นาท)ี จํานวน 3 เครื่องๆ ละ หนา 45

3,700 บาท ขอ 1.1.2

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการคุณภาพครอบคลุม โดยการมีสวนรวมทุกภาคเครือขาย

                             

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 9,300            อบจ.เชียงราย กองปองกัน

800 VA จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,100 บาท ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 45

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง ขอ 1.1.3

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

รวม 2,078,400      



 
 

รายจายประจํา 

 



278

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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 เงินเดือนพนักงาน เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนคา 16,388,090     อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวน กองการเจาหนาที่ฯ

จังหวัด ตามกรอบอัตรากําลัง กองกิจการสภาฯ

จํานวน 12 เดือน รายการที่ 2.1

หนา 2

2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  -เบิกจายเงินงบประมาณเปนเงินคาตอบแทน 764,580          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

รายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว กองการเจาหนาที่ฯ

คาตอบแทนพิเศษแกผูไดรับเงินเดือนสูงสุด กองกิจการสภาฯ

หรือใกลถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่ม รายการที่ 2.2

สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มคาวิชา หนา 2

และเงินเพิ่มอื่นๆ จํานวน 12 เดือน

3 เงินประจําตําแหนง เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนเงิน 523,200          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ประจําตําแหนง กองการเจาหนาที่ฯ

จํานวน 12 เดือน กองกิจการสภาฯ

รายการที่ 2.3

หนา 3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม

สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 คาจางลูกจางประจํา เบิกจายงบประมาณเปนเงินคาจางลูกจางประจํา 414,420          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

เงินปรับปรุงคาจางประจําป และเงินปรับ กองการเจาหนาที่ฯ

ตางๆ จํานวน 12 เดือน กองกิจการสภาฯ

รายการที่ 2.4

หนา 3

5 คาตอบแทนพนักงานจาง เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทน 6,927,740       อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

พนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด กองการเจาหนาที่ฯ

ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน กองกิจการสภาฯ

รายการที่ 2.5

หนา 3

6 เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่ม 368,770          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ตางๆ ของพนักงานจางขององคการบริหาร กองการเจาหนาที่ฯ

สวนจังหวัด ตามกรอบอัตรากําลัง กองกิจการสภาฯ

จํานวน 12 เดือน รายการที่ 2.6

หนา 3
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สถานที่

ดําเนินการ
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พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน เบิกจายงบประมาณเปนคาตอบแทนกรรมการ 50,000           อบจ.เชียงราย กองการเจาหนาที่ฯ

ประโยชนแก อปท. ในการสอบแขงขัน สอบคัดเลือก การสอบ รายการที่ 1.1

สวนทางวินัย คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจ หนา 4

ผลงาน คณะกรรมการประเมินผลงาน

8 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทน 230,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กองการเจาหนาที่ฯ

กองกิจการสภาฯ

รายการที่ 1.3

หนา 4

9 คาเชาบาน เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนคาเชาบาน 650,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด กองการเจาหนาที่ฯ

กองกิจการสภาฯ

รายการที่ 1.4

หนา 4
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ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม
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หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวย 229,230          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

เหลือการศึกษาบุตร กองการเจาหนาที่ฯ

กองกิจการสภาฯ

รายการที่ 1.5

หนา 5

11 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เบิกจายงบประมาณเปนคารายจายเพื่อใหไดมา 10,050,000     อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

 -คาจางเหมาบริการ ซึ่งงานบริการตางๆขององคการบริหารสวน กองการเจาหนาที่ฯ

 -คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือเขาปก จังหวัดเชียงราย กองกิจการสภาฯ

หนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน รายการที่ 1.5

คาระวางรถบรรทุก คาธรรมเนียมตางๆ หนา 5

คาใชจายในการดําเนินคดีและ

คาธรรมเนียมอื่นๆ

 -คาโฆษณาและเผยแพร

12 รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ เบิกจายงบประมาณเปนคารายจายเกี่ยวกับการ 700,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

 -คารับรองในการตอนรับบุคคล คณะบุคคล รับรองและพิธีการ กองกิจการสภาฯ

 -คาเลี้ยงรับรองในการประชุมสภา อบจ. รายการที่ 2.2

หนา 6
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พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

13 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใน 1,030,000       อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

การเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร กองการเจาหนาที่ฯ

ขาราชการและพนักงานของ อบจ. กองกิจการสภาฯ

รายการที่ 2.3.1

หนา 6

14 คาของขวัญ ของรางวัล เบิกจายงบประมาณเปนคาของขวัญ ของ 100,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

รางวัล หรือเงินรางวัลตางๆ อันเกี่ยวกับ รายการที่ 2.3.2

กิจการของ อบจ. หนา 6

15 เลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวน เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใน 100,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

จังหวัดและนายกองคการบริหารสวน การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.และนายก รายการที่ 2.3.3

จังหวัดเชียงราย อบจ.ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หนา 7

กําหนด เชน คาตอบแทนบุคคลในการปฏิบัติ

งาน คาวัสดุอุปกรณ คาเอกสารแบบพิมพ

คาใชจายในการประชาสัมพันธ



283

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

งบประมาณ
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สถานที่

ดําเนินการ
หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

16 การบริหารจัดการทาเรือเชียงของ เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาใชจาย 50,000           อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ในการบริหารจัดการทาเรือเชียงของ เชน รายการที่ 2.3.4

คา........................... หนา 7

17 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาบํารุง 220,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

รักษาซอมแซมทรัพยสิน และเครื่องมือตางๆ รายการที่ 2.4

ของ อบจ.เชียงราย เชน เครื่องพิมพดีด หนา 16

เครื่องถายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอรฯลฯ

18 คาวัสดุสํานักงาน เบิกจายงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 580,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ฯลฯ กองกิจการสภาฯ

กองการเจาหนาที่

รายการที่ 3.1

หนา 16

19 วัสดุงานบานงานครัว เบิกจายงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุงานบาน 160,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

งานครัว เชน แปรง ไมกวาด ถวยชาม กองกิจการสภาฯ

กระติกน้ํารอน กองการเจาหนาที่

รายการที่ 3.2

หนา 16
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พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

20 คาวัสดุยานพาหนะและขนสง เบิกจายงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุยาน 230,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

พาหนะและขนสง เชน แบตเตอรี่ ยางนอก กองกิจการสภาฯ

สายไมล น้ํามันเบรก หัวเทียน ฯลฯ กองการเจาหนาที่

รายการที่ 3.3

หนา 17

21 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เบิกจายงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1,050,000       อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

และหลอลื่น เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิล กองกิจการสภา

ถาน กาส แกสหุงตม น้ํามันจารบี ฯลฯ กองการเจาหนาที่

รายการที่ 3.4

หนา 17

22 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เบิกจายงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุโฆษณา 20,000           อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

และเผยแพร เชน กระดาษเขียนโปรสเอตร รายการที่ 3.5

พูกันและสี ฟลม เมมโมรี่การด แถบบันทึก หนา 17

เสียงและภาพ ฯลฯ
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23 วัดสุคอมพิวเตอร เบิกจายงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ 330,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอร เชน อุปกรณบันทึกขอมูล กองกิจการสภา

เทปบันทึกมูล ตลับผงหมึก แผนกรองแสง กองการเจาหนาที่

แปนพิมพ ฯลฯ รายการที่ 3.6

หนา 18

24 คาไฟฟา เบิกจายงบประมาณเพื่อคาไฟฟา 5,000,000       อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ของสํานักงาน อบจ.เชียงราย รายการที่ 4.1

จํานวน 12 เดือน หนา 18

25 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล เบิกจายงบประมาณเพื่อคาน้ําประปา 500,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

คาน้ําบาดาลของสํานักงาน อบจ. รายการที่ 4.2

จํานวน 12 เดือน หนา 18

26 คาบริการโทรศัพท เบิกจายงบประมาณเพื่อคาบริการโทรศัพท 168,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ของสํานักงาน อบจ. รายการที่ 4.3

จํานวน 12 เดือน หนา 18
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27 คาไปรษณีย เบิกจายงบประมาณเพื่อคาไปรษณีย 500,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

ของสํานักงาน อบจ. รายการที่ 4.4

จํานวน 12 เดือน หนา 19

28 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เบิกจายงบประมาณเพื่อคาบริการสื่อสาร 100,000          อบจ.เชียงราย สํานักปลัดฯ

และโทรคมนาคม รายการที่ 4.5

จํานวน 12 เดือน หนา 19

รวม 47,434,030  
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุง 5,050,300       อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

เงินเดือนประจําป และเงินปรับของ รายการที่ 1.1

ขาราชการองคการบริหารสวน หนาที่ 23

จังหวัด

2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ 103,220         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

ชั่วคราวใหกับขาราชการองคการ รายการที่ 1.2

บริหารสวนจังหวัด หนาที่ 23

3 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนง 67,200           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

ประเภทผูบริหาร และประเภท รายการที่ 1.3

วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ หนาที่ 24

ใหกับขาราชการองคการบริหาร

สวนจังหวัด

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 1,142,640       อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

พนักงานจางตําแหนงตางๆ ตาม รายการที่ 1.4

แผนอัตรากําลัง 3 ปขององคการ หนาที่ 24

บริหารสวนจังหวัดเชียงราย

5 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพ 192,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

ชั่วคราวของพนักงานจาง รายการที่ 1.5

หนาที่ 24

6 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทน 50,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

นอกเวลาราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รายการที่ 1.1

ของขาราชการและพนักงาน หนาที่ 24

จางองคการบริหารสวนจังหวัด

7 คาเชาบาน เพื่อจายเปนคาเชาบานพักของ 394,210         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

ขาราชการองคการบริหารสวน รายการที่ 1.2

จังหวัด หนาที่ 24
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา 76,560           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

บุตรขาราชการองคการบริหาร รายการที่ 1.3

สวนจังหวัด หนาที่ 25

9 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร 300,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

คาเย็บหนังสือหรือเขาปกหนังสือ รายการที่ 2.1

คาธรรมเนียมตางๆ หนาที่ 25

10 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการ 100,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

เดินทางไปราชการในราชอาณาจักร รายการที่ 2.2

ของคณะผูบริหาร และเจาหนา หนาที่ 25

ที่ทองถิ่นขององคการบริหาร

สวนจังหวัด

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและ 80,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

ซอมแซมครุภัณฑและเครื่องมือตางๆ รายการที่ 2.3

ขององคการบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 27

เชียงรายที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตอง

ทําการบํารุงรักษาและซอมแซม

ใหอยูในสภาพที่ดี สามารถใช

งานไดตามปกติ
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12 วัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน 127,700         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

เพื่อใชในกิจการขององคการ รายการที่ 3.1

บริหารสวนจังหวัด หนาที่ 28

13 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน งานครัว 10,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

เพื่อใชในกิจการขององคการบริหาร รายการที่ 3.2

สวนจังหวัด หนาที่ 28

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง 200,000         อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

และหลอลื่น เพื่อใชในกิจการ รายการที่ 3.3

องคการบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 28

15 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร 80,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

เพื่อใชในกิจการขององคการบริหาร รายการที่ 3.4

สวนจังหวัด หนาที่ 28

16 คาบริการโทรศัพท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท 48,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

เพื่อใชในกิจการขององคการ รายการที่ 4.1

บริหารสวนจังหวัด หนาที่ 29
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

17 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาใชบริการ 40,000           อบจ.เชียงราย กองแผนฯ

โทรคมนาคมเกี่ยวกับการใช รายการที่ 4.2

ระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ หนาที่ 29

สัญญาณโทรทัศนแบบระบบ

สมาชิกและคาสื่อสารอื่นๆ 

เพื่อใชในกิจการขององคการ

บริหารสวนจังหวัด

รวม 8,061,830      
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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 เงินเดือนนายก/รองนายก เพื่อจายเปนเงินเดือนนายก/ 1,765,800       อบจ.เชียงราย กองคลัง

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 1.1

หนาที่ 1

2 เงินคาตอบแทนประจําตําแหนง เพื่อจายเปนคาตอบแทน 390,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

นายก/รองนายก ประจําตําแหนงนายก/รองนายก รายการที่ 1.2

องคการบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 1

3 เงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/ 390,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 1.3

หนาที่ 1

4 เงินเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา เพื่อจายเปนเงินเดือนเลขานุการ 899,520         อบจ.เชียงราย กองคลัง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 1.4

หนาที่ 1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 เงินคาตอบแทนสมาชิกสภา อปท. เพื่อจายเปนคาตอบแทนราย 8,664,480       อบจ.เชียงราย กองคลัง

เดือนประธานสภา/รองประธานสภา/ รายการที่ 1.5

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 2

6 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน 7,395,840       อบจ.เชียงราย กองคลัง

ประจําป และเงินปรับของขาราชการ รายการที่ 1.1

องคการบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 30

7 เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 80,460           อบจ.เชียงราย กองคลัง

ใหกับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 1.2

หนาที่ 30

8 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภท 67,200           อบจ.เชียงราย กองคลัง

ผูบริหาร และประเภทวิวชาชีพเฉพาะ รายการที่ 1.3

และเชี่ยวชาญเฉพาะใหกับขาราชการองค หนาที่ 31

การบริหารสวนจังหวัด
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 963,040         อบจ.เชียงราย กองคลัง

ตําแหนงตางๆตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ของ รายการที่ 1.4

องคการบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 31

10 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 105,740         อบจ.เชียงราย กองคลัง

ของพนักงานจาง รายการที่ 1.5

หนาที่ 31

11 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนคณะกรรม 15,000,000     อบจ.เชียงราย กองคลัง

อันเปนประโยชนแก อปท. การจัดซื้อ จัดจาง คณะกรรมการตรวจรับ รายการที่ 1.1

การจาง และผูควบคุมงานกอสราง หนาที่ 32

ตามโครงการจัดซื้อ

12 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 100,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการของขาราชการ รายการที่ 1.2

และพนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 32
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

13 คาเชาบาน เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักของขาราชการ 300,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

องคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 1.3

หนาที่ 32

14 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 80,000           อบจ.เชียงราย กองคลัง

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 1.4

หนาที่ 32

15 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาถายเอกสารคาเย็บหนังสือ 100,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

หรือเขาปกหนังสือ คาธรรมเนียมตางๆ รายการที่ 2.1

หนาที่ 33

16 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป 100,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

ราชการในราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร รายการที่ 2.2.1

และเจาหนาทองถิ่น องคการบริหารสวน หนาที่ 33

จังหวัด
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

17 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ 100,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

และเครื่องมือตางๆ  ขององคการบริหาร รายการที่ 2.3

สวนจังหวัด ที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตองทําการ หนาที่ 34

บํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี 

สามารถใชงานไดตามปกติ

18 วัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน 250,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 3.1

หนาที่ 34

19 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน งานครัว 50,000           อบจ.เชียงราย กองคลัง

เพื่อใชในกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 3.2

หนาที่ 35

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

เพื่อใชในกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 3.3

หนาที่ 35
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

21 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร 200,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

เพื่อใชในกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 3.4

หนาที่ 35

22 คาบริการโทรศัพท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท 22,000           อบจ.เชียงราย กองคลัง

เพื่อใชในกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 4.1

หนาที่ 36

23 คาบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรคมนาคม 40,000           อบจ.เชียงราย กองคลัง

เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ รายการที่ 4.2

สัญญาณโทรทัศนแบบระบบสมาชิกและ หนาที่ 36

คาสื่อสารอื่นๆ เพื่อใชในกิจการขององคการ

บริหารสวนจังหวัด
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

24 คาชําระหนี้เงินตน เพื่อจายเปนคาชําระเงินตนหนี้เงินกู กสอ. 6,379,800       อบจ.เชียงราย กองคลัง

ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 371/2555 รายการที่ 1.1

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพื่อดําเนินการ หนาที่ 178

ตามโครงการจัดทําบริการสาธารณะบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ 

จํานวน 71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระหนี้

เงินกู 15 ป

25 คาชําระดอกเบี้ย เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยหนี้เงินกู กสอ. 1,718,570       อบจ.เชียงราย กองคลัง

ตามสัญญาเงินกูเลขที่ 371/2555 รายการที่ 1.2

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เพื่อดําเนินการ

ตามโครงการจัดทําบริการสาธารณะบรรเทา

ความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่ 

จํานวน 71 โครงการ รวมระยะเวลาชําระหนี้

เงินกู 15 ป
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

26 คาชําระหนี้เงินตน เพื่อจายเปนคาชําระเงินตนเงินกู 3,000,000       อบจ.เชียงราย กองคลัง

ธนาคารกรุงไทย  สาขาเชียงราย รายการที่ 1.3

ตามสัญญากูเงินลงวันที่ 30 กันยายน 2553 หนาที่ 178

โครงการกูเงินเพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน

และศูนยขอมูลสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ระยะเวลา

ผอนชําระเงินกู 20 ป โดยปลอดชําระเงินตน

3 ปแรก จายชําระคาดอกเบี้ยทุกเดือน

27 คาชําระดอกเบี้ย เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู ธนาคาร 2,000,000       อบจ.เชียงราย กองคลัง

กรุงไทย สาขาเชียงราย ตามสัญญากูเงิน รายการที่ 1.4

ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 หนาที่ 179

โครงการกูเงินเพื่อกอสรางอาคารสํานักงาน

และศูนยขอมูลสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย ระยะเวลา

ผอนชําระเงินกู 20 ป โดยปลอดชําระเงินตน

3 ปแรก จายชําระคาดอกเบี้ยทุกเดือน
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

28 คาชําระหนี้เงินตน เพื่อจายเปนคาชําระเงินตนเงินกู ธนาคาร 5,000,000       อบจ.เชียงราย กองคลัง

ออมสิน สาขากลางเวียง ตามสัญญากูเงิน รายการที่ 1.5

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 หนาที่ 179

โครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงรายรวม 19 โครงการ 

ระยะเวลาผอนชําระเงินกู 10 งวด/ป

29 คาชําระดอกเบี้ย เพื่อจายเปนคาชําระดอกเบี้ยเงินกู ธนาคาร 2,000,000       อบจ.เชียงราย กองคลัง

ออมสิน สาขากลางเวียง ตามสัญญากูเงิน รายการที่ 1.6

ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2556 หนาที่ 179

โครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหาร

สวนจังหวัดเชียงรายรวม 19 โครงการ 

ระยะเวลาผอนชําระเงินกู 10 งวด/ป

30 คาบํารุงสมาคม องคการบริหาร เพื่อจายเปนคาบํารุงสมาคมองคการบริหาร 643,600         อบจ.เชียงราย กองคลัง

สวนจังหวัดเชียงราย สวนจังหวัด แหงประเทศไทย เพื่อสงเสริม รายการที่ 1.9.1

กิจการและการดําเนินงานขององคการบริหาร หนาที่ 180

สวนทองถิ่นที่เปนสมาชิก
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

31 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ เพื่อจายเปนเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ บํานาญ 6,300,000       อบจ.เชียงราย กองคลัง

บํานาญขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.) ตามกฎ รายการที่ 2.1

กระทรวง พ.ศ.2515 ออกตามความใน หนาที่ 180

พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2500  และตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จบํานาญขาราชการ

สวนทองถิ่น พ.ศ.2546 ในอัตรารอยละ 1 ของ

ประมาณการรายรับ โดยไมรวมเงินประเภท

พันธบัตร เงินกู เงินที่มีผูอุทิศใหหรือเงินอุดหนุน

32 เงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับบํานาญ เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคาครองชีพผูรับ 500,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

บํานาญของราชการสวนทองถิ่น รายการที่ 2.2

หนาที่ 181

33 เงินชวยพิเศษผูรับบํานาญ เพื่อจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับบํานาญ 50,000           อบจ.เชียงราย กองคลัง

ขาราชการถายโอน ถายโอนของราชการสวนทองถิ่น รายการที่ 2.3

หนาที่ 181



302

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง
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พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

34 เงินบําเหน็จลูกจางประจํา เพื่อจายเปนเงินบําเหน็จปกติหรือตกทอด 1,500,000       อบจ.เชียงราย กองคลัง

ใหกับลูกจางประจําในสังกัดองคการบริหาร รายการที่ 2.4

สวนจังหวัด หนาที่ 181

35 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 100,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

ผูรับบํานาญ ผูรับบํานาญ รายการที่ 2.5

หนาที่ 181

รวม 66,506,050    
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน 5,361,120       อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ประจําป และเงินปรับของขาราชการองค รายการที่ 1.1

การบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 30

2 เงินเพิ่มตางๆของพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว 198,900         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ใหกับขาราขการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 1.2

หนาที่ 30

3 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภท 42,000           อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ผูบริหาร และประเภทวิชาชีพเฉพาะ รายการที่ 1.3

และเชี่ยวชาญเฉพาะใหกับขาราชการ หนาที่ 31

องคการบริหารสวนจังหวัด

4 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนคาตอบแทนพนักงานจาง 799,240         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ตําแหนงตางๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป รายการที่ 1.4

ขององคการบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 31

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 41,040           อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ของพนักงานจาง รายการที่ 1.5

หนาที่ 31

6 คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการ เพื่อจายเปนคาตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อ 250,000         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

อันเปนประโยชนแก อปท. จัดจาง คณะกรรมการตรวจรับการจาง รายการที่ 1.1

และผูควบคุมงานกอสราง ตามโครงการจัดซื้อ หนาที่ 32

จัดจางขององคการบริหารสวนจังหวัด

7 คาตอบแทนการปฏิบัติงาน เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 100,000         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

นอกเวลาราชการ นอกเวลาราชการของขาราชการและพนักงาน รายการที่ 1.2

จางองคการบริหารสวนจังหวัด หนาที่ 32

8 คาเชาบาน เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักของขาราชการ 177,600         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

องคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 1.3

หนาที่ 32

9 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 68,260           อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 1.4

หนาที่ 32
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาถายเอกสารคาเย็บหนังสือ 200,000         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

หรือเขาปกหนังสือคาธรรมเนียมตางๆ รายการที่ 2.1

หนาที่ 33

11 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป 50,000           อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ราชการในราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร รายการที่ 2.2.1

และเจาหนาที่ทองถิ่นขององคการบริหาร หนาที่ 33

สวนจังหวัด

12 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม 100,000         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ครุภัณฑ และเครื่องมือตางๆ  ที่ชํารุดเสียหาย รายการที่ 2.3

จําเปนตองทําการบํารุงรักษาและซอมแซม หนาที่ 34

ใหอยูในสภาพที่ดีสามารถใชงานไดตามปกติ

13 วัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน 250,000         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

เพื่อใชในกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 3.1

หนาที่ 34
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

14 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบาน งานครัว 20,000           อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

เพื่อใชในกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 3.2

หนาที่ 35

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

เพื่อใชในกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 3.3

หนาที่ 35

16 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร 200,000         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

เพื่อใชในกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 3.4

หนาที่ 35

17 คาบริการโทรศัพท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท 20,000           อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

เพื่อใชในกิจการองคการบริหารสวนจังหวัด รายการที่ 4.1

หนาที่ 36
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่  5 พัฒนาการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

18 คาบริการสื่อสาร เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรคมนาคม 35,000           อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

และโทรคมนาคม เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ รายการที่ 4.2

สัญญาณโทรทัศนแบบระบบสมาชิกและ หนาที่ 36

คาสื่อสารอื่นๆ เพื่อใชในกิจการองคการ

บริหารสวนจังหวัด

19 คาชดเชยงานกอสรางตามสัญญาปรับ เพื่อจายเปนเงนชดเชยคางานกอสรางตาม 100,000         อบจ.เชียงราย กองพัสดุ

ราคาได  ( คาK ) สัญญาแบบปรับราคาได ( คา K ) ใหแกผู รายการที่ 2.1.1

ประกอบอาชีพงานกอสรางที่ทําสัญญาแบบ หนาที่ 38

ปรับราคาไดกับองคการบริหารสวนจังหวัด

ตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการฯ ที่กําหนด

รวม 8,163,160      
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุง 12,561,000     อบจ.เชียงราย กองชาง

เงินเดือนประจําปและเงินปรับของ ขอบัญญัติป 59

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด หนา 138

ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ ขอ 1.1

องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด

เชียงรายกําหนด

2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน 191,750         อบจ.เชียงราย กองชาง

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ขอบัญญัติป 59

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ หนา 138

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงฯ ขอ 1.2

3 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภท 109,200         อบจ.เชียงราย กองชาง

ผูบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะและ ขอบัญญัติป 59

เชียวชาญเฉพาะใหกับขาราชการองคการ หนา 139

บริหารสวนจังหวัด ขอ 1.3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 คาจางลูกจางประจํา เพื่อจายเปนคาจางลูกจางประจําเงินปรับ 1,375,500       อบจ.เชียงราย กองชาง

ปรุงคาจางประจําปและเงินปรับตาม ขอบัญญัติป 59

ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการ หนา 139

บริหารสวนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหน ขอ 1.4

5 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง 8,931,800       อบจ.เชียงราย กองชาง

ตําแหนงตางๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขอบัญญัติป 59

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย หนา 139

ขอ 1.5

6 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชั่วคราวของ 1,221,740       อบจ.เชียงราย กองชาง

พนักงานจางตามระเบียบกระทรวงการ ขอบัญญัติป 59

คลังวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครอง หนา 139

ชีพชั่วคราวของขาราชการและลูกจาง ขอ 1.6

ประจําสวนราชการ
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติ 150,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

ราชการ งานนอกเวลาราชการของขาราชการและ ขอบัญญัติป 59

พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด หนา 139

ขอ 1.1

8   คาเชาบาน เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักของขาราช 635,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

การองคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 140

ขอ 1.2

9 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 230,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 140

ขอ 1.3



311

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร 12,000,000     อบจ.เชียงราย กองชาง

เพื่อจายเปนคาโฆษณา เผยแพร ขอบัญญัติป 59

เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการ หนา 140

ขอ 2.1

11 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป 350,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

ราชการในราชอาณาจักรของคณะ ขอบัญญัติป 59

ผูบริหารทองถิ่นและเจาหนาที่ทองถิ่นของ หนา 141

องคการบริหารสวนจังหวัดตามหนังสือ ขอ 2.2.1

สั่งการและระเบียบวาดวยการเดินทางไป

12 คาเบี้ยประกัน เพื่อจายเปนคาเบี้ยประกัน ในการประกัน 120,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

ภัยรถราชการที่ใชในการปฏิบัติงานของ ขอบัญญัติป 59

องคการบริหารสวนจังหวัดโดยการเบิกจาย หนา 141

ถือปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑตาม ขอ 2.2.2

หนังสือที่ มท 0808.2/ว2633 ลง 14/8/52
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

13 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุ 500,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

ภัณฑและเครื่องมือตางๆ ขององคการบริ ขอบัญญัติป 59

หารสวนจังหวัดเชียงรายที่ชํารุดเสียหาย หนา 141

ขอ 2.3

14 คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเพื่อใชใน 200,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 142

ขอ 3.1

15 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาไฟฟาและวิทยุ เพื่อใช 500,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

ในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 142

ขอ 3.2
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

16 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อ 20,000           อบจ.เชียงราย กองชาง

ใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 142

ขอ 3.3

17 วัสดุกอสราง เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง   เพื่อใชใน 32,470,000     อบจ.เชียงราย กองชาง

กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 142

ขอ 3.4

18 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 500,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวน ขอบัญญัติป 59

จังหวัด หนา 142

ขอ 3.5
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

19 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 150,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวน ขอบัญญัติป 59

จังหวัด หนา 143

ขอ 3.6

20   วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชใน 150,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ตาม ขอบัญญัติป 59

ที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและการ หนา 143

จําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ขอ 3.7

21 คาบริการโทรศัพท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท เพื่อใชในกิจการ 15,000           อบจ.เชียงราย กองชาง

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 143

ขอ 4.1
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

22 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรคมนาคมเกี่ยว 10,000           อบจ.เชียงราย กองชาง

กับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ ขอบัญญัติป 59

สัญญาณโทรทัศนแบบระบบสมาชิกและ หนา 143

คาสื่อสารอื่นๆเพื่อใชในกิจการขององคการ ขอ 4.2

บริหารสวนจังหวัด

23 ปรับปรุง ดัดแปลง ตอเติมที่ดินและ เพื่อจายเปนคาปรับปรุง ดัดแปลง ตอเติมที่ 1,000,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

สิ่งกอสราง ดินและสิ่งกอสราง ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 148

2. ประกาศสอบราคา ขอ 2.1.1

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

24 สํารองจาย  -เพื่อใชจายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิด 28,990,000     อบจ.เชียงราย กองชาง 

ขึ้นหรือบรรเทาปญหาความเดือดรอนของ ขอบัญญัติฯ 59

ประชาชนเปนสวนรวม หนา 180

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 1.8

2. ประกาศสอบราคา

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

รวม 102,380,990  
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป และเงินปรับของขาราชการ อบจ. 

ตามประกาศคณะกรรมการขาราชการ อบจ. 

เชียงรายดําหนด โดยคํานวนตั้งจายไวไมเกิน

12 เดือน                                   

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

7,041,930       อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59  

ขอ 1.1 หนา 50

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใน

อัตราเทากับอัตราเงินประจําตําแหนงใหกับ

ขาราชการที่ไดรับเงินประจําตําแหนงตาม

กฏหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง (ประเภทผูบริหาร)                    

- เพิ่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ใหกับขาราชการ อบจ. ตามระเบียบวาดวย

การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 

- เพิ่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแก

ขาราชการ อบจ. ผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด

หรือใกลถึงขั้นสูงสุดของอันดับตามระเบียบที่

กําหนด   

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ

พิเศษ เงินเพิ่มเติมคาวิชา เงินเพิ่มอื่นๆ ตาม

ประกาศของคณะกรรมการขาราชการ อบจ. 

กําหนด

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

172,020         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.2 หนา 50



319

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร และ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ

ใหกับขาราชการ อบจ. ตามระเบียบที่กําหนด  

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

           67,200 อบจ.เชียงราย กองการศึกษา

ขอบัญญัติป 59   

   ขอ 1.3 หนา 51

4 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง

ตําแหนงตางๆ ตามอัตรากําลัง 3 ป ของ อบจ. 

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

       4,722,810 อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.4 หนา 51



320

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยเรื่องการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ

ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน

ราชการ    

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

         234,810 อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.5 หนา 51

6 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของขาราชการและพนักงาน

จาง อบจ.                              

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

400,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.1 หนา 51
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 คาเชาบาน เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักของขาราชการ 

อบจ.                               

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

120,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.2 หนา 51

8 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ

ขาราชการ อบจ.                           

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

68,430           อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.3 หนา 52



322

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  - เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือ

หรือเขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาธรรมเนียม

ตางๆ คาใชจายในการดําเนินคดีตามคํา

พิพากษา                       

 - เพื่อจายเปนคาโฆษณาและเผยแพร โดย

เปนรายจายเกี่ยวกับการจางเหทาโฆษณาและ

เผยแพรขาวทางวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน 

หรือสื่อสิ่งพิมพตางๆ  ในกิจกรรมของ อบจ.

- เพื่อจายเปนคาจางเหมาบริการใหผูรับจาง

ทําการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมิใชเปนการ

ประกอบ ดัดแปลงตอเติมครุภัณฑสิ่งกอสราง

อยางใด และอยูในความรับผิดชอบของผู

รับจาง

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4. ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5. รายงานผลใหผูบริหารทราบ

3,125,000       อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 2.1 หนา 52



323

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการในราชอาณาจักรของคณะผูบริหาร 

และเจาหนาที่ทองถิ่นของ อบจ. ตามหนังสือ

สั่งการและระเบียบวาดวยการเดินทางไป

ราชการของ อบจ.                  

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

100,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 2.2.1 หนา 

52
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซม

ครุภัณฑ และเครื่องมือตางๆ ของ อบจ. 

เชียงราย ที่ชํารุดเสียหาย จําเปนตองทําการ

บํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพดี 

สามารถใชงานไดตามปกติ                     

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

300,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 2.3 หนา 61

12 วัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงาน เพื่อใชใน

กิจการของ อบจ. ตามที่กําหนดใน

รายละเอียดรูปแบบและการจําแนกประเภท

รายรับ-รายจาย ประจําปของ อปท.         

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

260,200         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.1 หนา 61



325

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

13 วัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อจายเปนคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ เพื่อใชใน

กิจการของ อบจ. ตามที่กําหนดใน

รายละเอียดของ อปท.                        

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

60,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.2 หนา 61

14 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อใช

ในกิจการของ อบจ. ตามที่กําหนดใน

รายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณ

รายจายของ อปท.                             

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

200,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.3 หนา 62



326

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อ

ใชในกิจการของ อบจ. ตามที่กําหนดใน

รายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณ

รายจายของ อปท.                             

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

800,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.4 หนา 62

16 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรและ

การแพทย เพื่อใชในกิจการของ อบจ. ตามที่

กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและระบบ

งบประมาณรายจายของ อปท.        

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

100,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.5 หนา 62



327

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

17 วัสดุกีฬา เพื่อจายเปนคาวัสดุกีฬา เพื่อใชในกิจการของ

 อบจ. ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบ

และระบบงบประมาณรายจายของ อปท.

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

50,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.6 หนา 62

18 วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชใน

กิจการของ อบจ. ตามที่กําหนดใน

รายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณ

รายจายของ อปท.                             

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

50,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.7 หนา 62



328

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

19 วัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อจายเปนคาวัสดุโฆษณาและเผยแพร เพื่อ

ใชในกิจการของ อบจ. ตามที่กําหนดใน

รายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณ

รายจายของ อปท.                             

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

23,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.8 หนา 63

20 วัสดุการเกษตร เพื่อจายเปนคาวัสดุการเกษตร เพื่อใชใน

กิจการของ อบจ. ตามที่กําหนดใน

รายละเอียดรูปแบบและระบบงบประมาณ

รายจายของ อปท.                              

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

500,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.9 หนา 63



329

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

21 วัสดุกอสราง  เพื่อจายเปนคาวัสดุกอสราง เพื่อใชในกิจการ

ของ อบจ. ตามที่กําหนดในรายละเอียด

รูปแบบและระบบงบประมาณรายจายของ 

อปท.                             

1.จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

2.ตรวจรับครุภัณฑ

3.เบิกจายงบประมาณ

4.ลงทะเบียนครุภัณฑ

500,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 3.10 หนา 63

22 คาไฟฟา เพื่อจายเปนคาไฟฟา เพื่อใชในกิจการของ 

อบจ.                                              

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

500,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 4.1 หนา 63



330

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

23 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล  เพื่อจายเปนคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล เพื่อ

ใชในกิจการของ อบจ.                     

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

50,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 4.2 หนา 63

24 คาบริการโทรศัพท  เพื่อจายเปนคาโทรศัพท เพื่อใชในกิจการของ

 อบจ.                                       

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

30,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 4.3 หนา 64



331

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

25 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  เพื่อจายเปนบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใชใน

กิจการของ อบจ.                               

 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

130,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 4.4 หนา 64

26 เงินเดือนพนักงาน  เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน

ประจําป และเงินปรับของขาราชการและ

พนักงานจาง อบจ. โดยคํานวนตั้งจายไวไม

เกิน 12 เดือน             

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

20,325,830     อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 1.1 หนา 71



332

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

27 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  - เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนรายเดือนใน

อัตราเทากับอัตราเงินเดือนประจําตําแหนง

ตามกฏหมายวาดวยเงินเดือนและเงินประจํา

ตําแหนง (ประเภทผูบริหาร)            

- เพิ่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

ใหกับขาราชการ อบจ. ตามระเบียบวาดวย

การเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ

ขาราชการและลูกจางประจําของสวนราชการ 

- เพิ่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษใหแก

ขาราชการ อบจ. ผูไดรับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุด

หรือใกลถึงขั้นสูงสุดของอันดับตามระเบียบที่

กําหนด                                

- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ

พิเศษ เงินเพิ่มเติมคาวิชา เงินเพิ่มอื่นๆ ตาม

ประกาศของคณะกรรมการขาราชการ อบจ. 

กําหนด                                   

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

105,030         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

  ขอ 1.2 หนา 71



333

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

28 เงินวิทยฐานะ เพื่อจายเปนเงินวิทยาฐานะระดับชํานาญการ 

ระดับชํานาญการพิเศษ หรือ ระดับเชี่ยวชาญ

 ของขาราชการ อบจ.               

1.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

3.เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

         571,200 อบจ.เชียงราย  กองการศึกษา  

 ขอบัญญัติป 59 

 ขอ 1.3 หนา 72

29 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงผูบริหาร และ

ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ

ใหกับขาราชการ อบจ. ตามระเบียบที่กําหนด  

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

           67,200 อบจ.เชียงราย กองการศึกษา

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.4 หนา 72



334

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

30 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินคาทดแทนพนักงานจาง

ตําแหนงตางๆ ตามอัตรากําลัง 3 ป ของ อบจ.

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

       7,695,500 อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.5 หนา 72

31 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีชั่วคราวของ

พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยเรื่องการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ

ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน

ราชการ

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

         288,000 อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.6 หนา 72



335

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

32 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา

ราชการ

 เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการของขาราชการและพนักงาน

จาง อบจ.                             

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

200,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.1 หนา 73

33 คาเชาบาน  เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักของขาราชการ

ครู อบจ.                            

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

150,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.2 หนา 73



336

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

34 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของ

ขาราชการครู อบจ.                        

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

100,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.3 หนา 73

35 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินคาทดแทนพนักงานจาง

ตําแหนงตางๆ ตามอัตรากําลัง 3 ป ของ อบจ.

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

       2,683,530 อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.1 หนา 112



337

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

36 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีชั่วคราวของ

พนักงานจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยเรื่องการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ

ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจําสวน

ราชการ

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

         264,000 อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59 

ขอ 1.2 หนา 112

37 คาไฟฟา เพื่อใชในกิจการของ อบจ.                     

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

2,200,000       อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 2.1 หนา 118



338

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

38 คาน้ําประปา คาน้ําบาดาล เพื่อใชในกิจการของ อบจ.                     

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

1,000,000       อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 2.2 หนา 118

39 คาบริการโทรศัพท เพื่อใชในกิจการของ อบจ.                     

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

20,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 2.3 หนา 118



339

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

40 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

เกี่ยวกับการใชระบบอินเตอรเน็ต คาบริการ

สัญญาณโทรทัศนแบบระบบสมาชิก และคา

สื่อสารอื่นๆ เพื่อใชในกิจการของ อบจ.      

1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

50,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 2.4 หนา 119

41 คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 1. เสนอโครงการเพื่อใหผูบริหารอนุมัติ

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

3. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนและ

กําหนดกิจกรรมในงาน

4.ดําเนินการตามโครงการ/แผนงาน

5.รายงานผลใหผูบริหารทราบ

500,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษา 

ขอบัญญัติป 59   

 ขอ 1.1.1 หนา 

119

รวม 55,825,690    
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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 เงินเดือนพนักงาน เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนคา 6,312,480       อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

เงินเดือนขาราชการองคการบริหารสวน ขอบัญญัติป 59

จังหวัด ตามกรอบอัตรากําลัง หนา 94

จํานวน 12 เดือน ขอ 1.1

2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน  -เบิกจายเงินงบประมาณเปนเงินคาตอบแทน 129,570         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

รายเดือน เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ขอบัญญัติป 59

คาตอบแทนพิเศษแกผูไดรับเงินเดือนสูงสุด หนา 94

หรือใกลถึงขั้นสูงสุดของอันดับ เงินเพิ่ม ขอ 1.2

สําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ เงินเพิ่มคาวิชา

และเงินเพิ่มอื่นๆ จํานวน 12 เดือน

3 เงินประจําตําแหนง เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนเงิน 109,200         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ประจําตําแหนง ขอบัญญัติป 59

จํานวน 12 เดือน หนา 95

ขอ 1.3

พ.ศ.2559

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.2559ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558

4 คาตอบแทนพนักงานจาง เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทน 1,239,640       อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

พนักงานจางขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

ตามกรอบอัตรากําลัง จํานวน 12 เดือน หนา 95

ขอ 1.4

6 เงินเพิ่มตางๆของพนักงานจาง เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนเงินเพิ่ม 67,430           อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ตางๆ ของพนักงานจางขององคการบริหาร ขอบัญญัติป 59

สวนจังหวัด ตามกรอบอัตรากําลัง หนา 95

จํานวน 12 เดือน ขอ 1.5

7 คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนคาตอบแทน 100,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ราชการ การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ขอบัญญัติป 59

หนา 95

ขอ 1.1

8 คาเชาบาน เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนคาเชาบาน 150,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 95

ขอ 1.2
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.2559ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558

9 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เบิกจายงบประมาณเพื่อจายเปนเงินชวย 80,000           อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

เหลือการศึกษาบุตร ขอบัญญัติป 59

หนา 96

ขอ 1.3

10 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เบิกจายงบประมาณเปนคาใชจายเพื่อให 300,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

 -คาจางเหมาบริการ ไดมาซึ่งงานบริการตางๆขององคการบริหาร ขอบัญญัติป 59

 -คาถายเอกสาร คาเย็บหนังสือหรือ สวนจังหวัดเชียงราย หนา 96

เขาปกหนังสือ คาซักฟอก คาเชาทรัพยสิน ขอ 2.1

คาธรรมเนียมตางๆ 

 -คาโฆษณาและเผยแพร

11 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายใน 300,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

การเดินทางไปราชการของคณะผูบริหาร ขอบัญญัติป 59

ขาราชการและพนักงานของ อบจ. หนา 96

ขอ 2.2.1
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.2559ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558

12 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เบิกจายงบประมาณเปนคาบํารุงรักษาและ 200,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

ซอมแซมครุภัณฑและเครื่องมือตางๆของ ขอบัญญัติป 59

อบจ. ที่ชํารุดเสียหาย หนา 97

ขอ 2.3

13 วัสดุสํานักงาน เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาวัสดุสํานักงาน 150,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

เพื่อใชในกิจการของ อบจ. ขอบัญญัติป 59

หนา 97

ขอ 3.1

14 วัสดุงานบานงานครัว เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาวัสดุงานบาน 20,000           อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

งานครัว เพื่อใชในกิจการของ อบจ. ขอบัญญัติป 59

หนา 97

ขอ 3.2

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาวัสดุเชื้อเพลิง 200,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

และหลอลื่น เพื่อใชในกิจการของ อบจ. ขอบัญญัติป 59

หนา 97

ขอ 3.3



344

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.2559ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558

16 วัสดุคอมพิวเตอร เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาวัสดุ 100,000         อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

คอมพิวเตอร เพื่อใชในกิจการของ อบจ. ขอบัญญัติป 59

หนา 98

ขอ 3.4

17 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาวัสดุ 50,000           อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

วิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อใชในกิจการ ขอบัญญัติป 59

ของ อบจ. หนา 98

ขอ 3.5

18 คาบริการโทรศัพท เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาโทรศัพท 20,000           อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

เพื่อใชในกิจการของ อบจ. ขอบัญญัติป 59

หนา 98

ขอ 4.1

19 คาบริการสื่อสารและคมนาคม เบิกจายงบประมาณเพื่อเปนคาบริการ 15,000           อบจ.เชียงราย กองสงเสริมฯ

โทรคมนาคมเกี่ยวกับระบบการใชอินเตอรเน็ต ขอบัญญัติป 59

คาบริการสัญญาณโทรทัศนแบบระบบสมาชิก หนา 98

และคาสื่อสารอื่นๆ เพื่อใชในกิจการของ อบจ. ขอ 4.2

รวม 9,543,320   
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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 เงินเดือนพนักงาน เพื่อจายเปนเงินเดือน เงินปรับปรุงเงินเดือน 3,195,360       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ประจําปและเงินปรับของขาราชการ ขอบัญญัติป 59

องคการบริหารสวนจังหวัด ตามประกาศ หนา 39

คณะกรรมการขาราชการองคการบริหาร ขอ 1.1

สวนจังหวัด จังหวัดเชียงรายกําหนด

2 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน เพื่อจายเปนคาตอบแทนรายเดือน 60,660           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ขอบัญญัติป 59

เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพิเศษ หนา 39

เพื่อจายเปนเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงฯ ขอ 1.2

3 เงินประจําตําแหนง เพื่อจายเปนเงินประจําตําแหนงประเภท 42,000           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ผูบริหารและประเภทวิชาชีพเฉพาะและ ขอบัญญัติป 59

เชียวชาญเฉพาะใหกับขาราชการองคการ หนา 40

บริหารสวนจังหวัด ขอ 1.3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 คาตอบแทนพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนพนักงานจาง 1,968,450       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ตําแหนงตางๆ ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ขอบัญญัติป 59

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย หนา 40

ขอ 1.4

5 เงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชั่วคราวของ 214,340         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

พนักงานจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง ขอบัญญัติป 59

วาดวยการเบิกจายเงินเพิ่มคาครองชีพ หนา 40

ชั่วคราวของขาราชการและลูกจางประจํา ขอ 1.5

สวนราชการ

6  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงาน 100,000         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ราชการ นอกเวลาราชการของขาราชการและ ขอบัญญัติป 59

พนักงานจางองคการบริหารสวนจังหวัด หนา 40

ขอ 1.1
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7  คาเชาบาน เพื่อจายเปนเงินคาเชาบานพักของขาราชการ 205,200         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

องคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 40

ขอ 1.2

8 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 27,170           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

หนา 41

ขอ 1.3

9 รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ เพื่อจายเปนคาถายเอกสาร เพื่อจายเปนคา 100,000      อบจ.เชียงราย กองปองกัน

โฆษณา เผยแพร เพื่อจายเปนคาจางเหมา ขอบัญญัติป 59

บริการ หนา 41

ขอ 2.1
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 คาใชจายในการเดินทางไปราชการ เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไป 1,200,000       อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ในราชอาณาจักรของคณะผูบริหารทองถิ่น ขอบัญญัติป 59

และเจาหนาที่ทองถิ่นขององคการบริหาร หนา 41

สวนจังหวัดตามหนังสือสั่งการและระเบียบ ขอ 2.2.1

วาดวยการเดินทางไป

11 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาซอมแซมครุภัณฑ 50,000           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

และเครื่องมือตางๆ ขององคการบริหาร ขอบัญญัติป 59

สวนจังหวัดเชียงราย ที่ชํารุดเสียหาย หนา 42

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 2.3

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล  
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12 คาวัสดุสํานักงาน เพื่อจายเปนคาวัสดุสํานักงานเพื่อใชในกิจการ 50,000           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 42

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

13 วัสดุงานบานงานครัว เพื่อจายเปนคาวัสดุงานบานงานครัว เพื่อ 20,000           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ใชในกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 42

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง ขอ 3.2

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น เพื่อจายเปนคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 300,000         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอบัญญัติป 59

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง หนา 42

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 3.3

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

15   วัสดุคอมพิวเตอร เพื่อจายเปนคาวัสดุคอมพิวเตอร เพื่อใชใน 50,000        อบจ.เชียงราย กองปองกัน

กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

ตามที่กําหนดในรายละเอียดรูปแบบและ หนา 43

การจําแนกประเภทรายรับ-รายจาย ขอ 3.4

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

16 วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย เพื่อจายเปนคาวัสดุวิทยาศาสตรหรือ 100,000         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

การแพทย ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 43

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง ขอ 3.5

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

17 วัสดุเครื่องแตงกาย เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่องแตงกาย 100,000         อบจ.เชียงราย กองปองกัน

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอบัญญัติป 59

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง หนา 43

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ขอ 3.6

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

18 วัสดุยานพาหนะและขนสง เพื่อจายเปนคาวัสดุยานพาหนะและขนสง 40,000           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

เพื่อใชในกิจการขององคการบริหารสวน ขอบัญญัติป 59

จังหวัด หนา 43

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ขอ 3.7

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล

19 คาบริการโทรศัพท เพื่อจายเปนคาโทรศัพท เพื่อใชในกิจการ 30,000           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอบัญญัติป 59

1. ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ หนา 44

2. จัดเตรียมสัญญา/ขอตกลง ขอ 4.1

3. ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4. สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5. ติดตามและประเมินผล
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาสนับสนุนการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมภิบาล

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.

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

20 คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม เพื่อจายเปนคาใชบริการโทรคมนาคม 10,000           อบจ.เชียงราย กองปองกัน

เกี่ยวกับการใชระบบอินเทอรเน็ต คาบริการ ขอบัญญัติป 59

สัญญาณโทรทัศนแบบระบบสมาชิกและ หนา 143

คาสื่อสารอื่น ๆ เพื่อใชในกิจการขององคการ ขอ 4.2

บริหารสวนจังหวัด

รวม 7,863,180   



 

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ 
รายการโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม 

ปงบประมาณ 2557 กันเงินและ 
ขยายเวลาเบิกจายในปงบประมาณ 2558 
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ยุทธศาสตร / แนวทางการพัฒนา
สํานักปลัด 

อบจ.

กองกิจการ

สภาฯ

กองแผนและ

งบประมาณ
กองคลัง กองชาง

กอง

การศึกษาฯ

กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต

กองปองกัน

และบรรเทาฯ

รวมโครงการ/

งบประมาณ

ทั้งสิ้น

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

โครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมือง

เพื่อรองรับการเขาสูประขาคมอาเซียน

1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ทางระบายน้ํา  -  -  -  - 15  -  -  - 15

สะพาน งานวิศวกรรมจราจรเพื่ออํานวย  -  -  -  - 22,290,000  -  -  - 22,290,000    

ความสะดวกในการสัญจร และการรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียน

รวมโครงการ / งบประมาณ  -  -  -  - 15  -  -  - 15

 -  -  -  - 22,290,000  -  -  - 22,290,000    

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ

โครงสรางพื้นฐาน และการพัฒนางานดานผังเมือง

เพื่อรองรับการเขาสูประขาคมอาเซียน

1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  -  -  - 4 2  -  -  - 6

และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน  -  -  - 22,938,950 3,000,000    -  -  - 25,938,950    

รวมโครงการ / งบประมาณ  -  -  - 4 2  -  -  - 6

 -  -  - 22,938,950 3,000,000    -  -  - 25,938,950    

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณโอนมาตั้งจายเปนรายการใหม กันเงิน และขยายเวลาเบิกจายในปงบประมาณ 2559

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/
และการทองเที่ยว งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
2.1 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแก  -  -  -  - 1  -  -  - 1
ประชาชน กลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา  -  -  -  - 3,000,000    -  -  - 3,000,000      
กลุมผูสูงอายุ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตสินคา

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) และกลุมผูพิการ

ทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ

หัตถกรรม ตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานผลิตภัณฑ จนถึงการตลาด

รวมโครงการ / งบประมาณ  -  -  -  - 1  -  -  - 1
 -  -  -  - 3,000,000    -  -  - 3,000,000      

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/
และการทองเที่ยว งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
2.3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบ  -  -  -  - 1  -  -  - 1
และมีคุณภาพ และพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม  -  -  -  - 916,000       -  -  - 916,000         
ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือ

กับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการสงเสริม

และสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สิ่งแวดลอม

วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

รวมโครงการ / งบประมาณ  -  -  -  - 1  -  -  - 1
 -  -  -  - 916,000       -  -  - 916,000         

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหาร โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/ โครงการ/
การเมืองการปกครอง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
6.4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือเครื่องใช  - 1  - 1 2 24  -  - 28
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฎิบัติราชการ  - 120,000       - 350,000      29,050,000 12,142,500  -  - 41,662,500    

รวมโครงการ / งบประมาณ  - 1  - 1 2 24  -  - 28
 - 120,000       - 350,000      29,050,000 12,142,500  -  - 41,662,500    



 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

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 คาจางที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งกอสราง  -คาจางบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ให 2,000,000     อบจ.เชียงราย กองชาง

หรือเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งกอสราง บริการเปนที่ปรึกษาตามรางขอตกลงของ รายการที่ 2.1

(คาจางระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบ อบจ.เชียงราย หนา 128

ครบวง พรอมทั้งแบบแปลนทาง 1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ปงบประมาณ

สถาปตยกรรมและขอกําหนดตางๆ สําหรับ 2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2557

เตรียมการกอสรางจริง 3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

2 กอสรางขั้นบันไดปองกันดินสไลด  -คาจางกอสรางขั้นบันไดปองกันดินสไลด 3,500,000     อบจ.เชียงราย กองคลัง

วัดพระธาตุดอยจอมทอง วัดพระธาตุดอยจอมทอง ตั้งจายเปน

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายใหม 

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ปงบประมาณ

3. เบิกจายงบประมาณ พ.ศ.2557

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 ปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ  -คาจางปรับปรุงแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 938,950        อบจ.เชียงราย กองคลัง

ธรรมชาติและวัฒนธรรม วัดฝงหมิ่น ธรรมชาติและวัฒนธรรม วัดฝงหมิ่น ตั้งจายเปน

ตําบลริมกก อําเภอเมือง ตําบลริมกก อําเภอเมือง รายใหม 

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ปงบประมาณ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2557

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

4 กอสรางอาคารที่พักนักกีฬาโรงเรียน  -คาจางกอสรางอาคารที่พักนักกีฬาโรงเรียน 17,000,000    อบจ.เชียงราย กองคลัง

อบจ.เชียงราย อบจ.เชียงราย แบบ คสล. 4 ชั้น ตั้งจายเปน

ตําบลริมกก อําเภอเมือง จํานวน 1 หลัง รายใหม 

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ปงบประมาณ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2557

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสรางพื้นฐานที่จําเปน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 ปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวและระบบไฟฟา  -คาจางปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวและระบบ 1,500,000     อบจ.เชียงราย กองคลัง

แสงสวางวัดพระธาตุดอยจอมทอง ไฟฟาแสงสวางวัดพระธาตุดอยจอมทอง ตั้งจายเปน

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายใหม 

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ปงบประมาณ

3. เบิกจายงบประมาณ พ.ศ.2557

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

6 กอสรางลานกีฬาเอนกประสงค บริเวณ  -คาจางกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค ฯ 1,000,000     อบจ.เชียงราย กองชาง

ศูนยราชการฝงหมิ่น (ดานหลังอาคาร ขนาดลานกวาง 35 ม.ยาว 55 ม. ตั้งจายเปน

สํานักงาน อบจ.เชียงราย) จํานวน 1 แหง รายใหม 

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ปงบประมาณ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2557

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

รวม 25,938,950   
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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 จอแอลอีดี (LED)  - จัดซื้อจอแอลอีดี จํานวน 1 เครื่อง 350,000         อบจ.เชียงราย กองคลัง

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ปงบประมาณ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2557

3. เบิกจายงบประมาณ รายการที่ 1.4.2

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ หนา 60

รวม 350,000     

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพานงานวิศวกรรมจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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 ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวาง ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 1,400,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

หมูที่ 6 ต.ดอยฮาง-หมูที่ 5,9,10 ต.หวยชมภู หรือพื้นที่ไมนอยกวา 36,000 ตร.ม. ปงบประมาณ

อ.เมือง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2558

2.ประกาศสอบราคา รายการที่ 1.1.2

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน หนา 158

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพานงานวิศวกรรมจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

2 ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวาง ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 6,000 ม. 600,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

หมูที่ 4 ต.ดอยฮาง - หมูที่ 9 ต.ปาออดอนชัย หรือพื้นที่ไมนอยกวา 36,000 ตร.ม. ปงบประมาณ

อ.เมือง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2558

2.ประกาศสอบราคา รายการที่ 1.1.2

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน หนา 158

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

3 ซอมแซมปรับปรุงถนนลูกรัง เชื่อมระหวาง ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 5,000 ม. 1,270,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

หมู 5 ต.แมสลองนอก อ.แมฟาหลวง - หรือพื้นที่ไมนอยกวา 30,000 ตร.ม. ปงบประมาณ

หมู 20 ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2558

2.ประกาศสอบราคา รายการที่ 1.1.20

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน หนา 163

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล



362

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพานงานวิศวกรรมจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

4 กอสรางระบบระบายน้ํา คสล. เชื่อมระหวาง รางระบายน้ํากวาง 1.50 ม. ยาว 630 ม. 640,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

หมู 7 ต.แมออ อ.พาน - หมู 8 ต.ดอยลาน ลึก 0.80 ม.พรอมงานทอระบายน้ํา ปงบประมาณ

อ.เมือง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2558

2.ประกาศสอบราคา รายการที่ 1.1.2

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน หนา 158

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

5 บูรณะผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 865 ม. 2,500,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,19 ตร.ม. ปงบประมาณ

สายทาง ชร.1040 เชื่อมระหวางทางหลวง 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2558

หมายเลข 1 บานแมคําหลักเจ็ด หมู 3 2.ประกาศสอบราคา รายการที่ 1.1.2

ต.ศรีค้ํา - บานแมสลองใน หมู 4 ต.ปาซาง 3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน หนา 158

อ.แมจัน จ.เชียงราย 4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล



363

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพานงานวิศวกรรมจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

6 กอสรางสะพาน คสล.เชื่อมระหวางหมู 2 ขนาดสองชองจราจร ทางรถกวาง 6 ม. 2,500,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

ต.แมสลองใน - หมู 1 ต.เทอดไทย ยาว 20 ม. ชนิดมีทางเทา ปงบประมาณ

อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2558

2.ประกาศสอบราคา รายการที่ 1.1.2

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน หนา 158

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

7 กอสรางสะพาน คสล.ขามแมน้ําหงาว ขนาดสองชองจราจร ทางรถกวาง 6 ม. 2,000,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

หมู 7 ต.ตับเตา อ.เทิง จ.เชียงราย ยาว 20 ม. ปงบประมาณ

1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2558

2.ประกาศสอบราคา รายการที่ 1.1.47

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน หนา 170

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล



364

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพานงานวิศวกรรมจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

8 ปรับปรุงถนนทางเขาวัดพระธาตุจอมสัก ผิวจราจรกวาง 6 ม. ยาว 865 ม. 3,280,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

เชื่อมระหวาง หมู 1 เขตเทศบาลตําบล หรือพื้นที่ไมนอยกวา 5,19 ตร.ม. ปงบประมาณ

บานดู-ชุนชนหวยปากั้ง เขตเทศบาลนคร 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2558

เชียงราย อ.มือง จ.เชียงราย 2.ประกาศสอบราคา รายการที่ 1.1.52

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน หนา 171

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

9 ปรับปรุงซอมแซมหอประชุม อ.เวียงแกน ขนาดกวาง 12  ม. ยาว 25  ม. 600,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

จ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ปงบประมาณ

2.ประกาศสอบราคา พ.ศ.2558

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน รายการที่ 1.1.55

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน หนา 172

5.ติดตามและประเมินผล



365

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพานงานวิศวกรรมจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

10 ติดตั้งไฟกระพริบเตือนพลังงานแสงอาทิตย ติดตั้งไฟกระพริบ จํานวน 20 ชุด 300,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

ในถนนของ อบจ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ปงบประมาณ

2.ประกาศสอบราคา พ.ศ.2558

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน รายการที่ 1.1.2

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน หนา 158

5.ติดตามและประเมินผล

11 ติดตั้งไฟสองสวางพลังงานแสงอาทิตย ติดตั้งไฟสองสวาง จํานวน 21 ชุด 1,200,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

ในถนน ของ อบจ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ปงบประมาณ

2.ประกาศสอบราคา พ.ศ.2558

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน รายการที่ 1.1.60

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน หนา 173

5.ติดตามและประเมินผล



366

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพานงานวิศวกรรมจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

12 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล กวาง 6 ม. ยาว 800 ม. หรือพื้นที่ไมนอย 1,000,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

(Para Slurry seal) เชื่อมระหวางหมู 14 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม. ตั้งจายเปน

ต.ปาแดด - หมู 2 ต.ศรีถอย - หมู 10,6 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ รายการใหม

ต.ปาแดด อ.แมสรวย จ.เชียงราย 2.ประกาศสอบราคา พ.ศ.2558

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ตามการโอนครั้งที่

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน 49/2558

5.ติดตามและประเมินผล

13 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรพาราเคพซีล กวาง 6 ม. ยาว 450 ม. หรือพื้นที่ไมนอย 1,000,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

(Para Cape  seal) เชื่อมระหวางหมู 2 หรือพื้นที่ไมนอยกวา 2,700 ตร.ม. ตั้งจายเปน

ต.แมออ อ.พาน - หมู 15 ต.หวยสัก 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ รายการใหม

อ.เมือง จ.เชียงราย 2.ประกาศสอบราคา พ.ศ.2558

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ตามการโอนครั้งที่

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน 49/2558

5.ติดตามและประเมินผล



367

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการและระบบโครงสรางพื้นฐานและการพัฒนางานดานผังเมืองเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสง ทางระบายน้ํา สะพานงานวิศวกรรมจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกในการสัญจรและการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

14 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติค กวาง 6 ม. ยาว 775 ม. หรือพื้นที่ไมนอย 2,000,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Conrete) หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,650 ตร.ม. ตั้งจายเปน

เชื่อมระหวางหมู 6 ต.แมเจดีย - หมู 10 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ รายการใหม

ทต.แมขะจาน อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 2.ประกาศสอบราคา พ.ศ.2558

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ตามการโอนครั้งที่

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน 49/2558

5.ติดตามและประเมินผล

15 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติค กวาง 6 ม. ยาว 800 ม. หรือพื้นที่ไมนอย 2,000,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

คอนกรีต (Asphaltic Conrete) หรือพื้นที่ไมนอยกวา 4,800 ตร.ม. ตั้งจายเปน

เชื่อมระหวางหมู 1 ต.เวียงกาหลวง - 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ รายการใหม

หมู 12 ต.แมเจดีย อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 2.ประกาศสอบราคา พ.ศ.2558

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน ตามการโอนครั้งที่

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน 49/2558

5.ติดตามและประเมินผล

รวม 22,290,000    



368

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 1 สงเสริมการสรางงานและสรางอาชีพใหแกประชาชนกลุมแรงงานนอกระบบ กลุมผูไมมีงานทํา กลุมผูสูงอายุ กลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมผูผลิตสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ

(OTOP) และกลุมผูพิการทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมและหัตถกรรมตั้งแตการผลิต การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑจนถึงการตลาด

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 กอสรางอาคารจําหนายสินคา ผลิตภัณฑ กวาง  5  ม. ยาว 6 ม. จํานวน 9 หลัง 3,000,000       อบจ.เชียงราย กองชาง

ทองถิ่น ณ ลานวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย 1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ ตั้งจายเปน

2.ประกาศสอบราคา รายการใหม

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน พ.ศ.2558

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน ตามการโอนครั้งที่

5.ติดตามและประเมินผล 49/2558

รวม 3,000,000   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



369

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมตามศักยภาพของพื้นที่ใหเปนโครงขายความรวมมือกับจังหวัดและประเทศ

ตลอดจนการสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สิ่งแวดลอม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น

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 ปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยวน้ําพุรอนปาตึง ดําเนินการปรับปรุงสถานที่ทองเที่ยว ดังนี้ 916,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

หมู 11 ต.ปาตึง อ.แมจัน จ.เชียงราย  - กอสรางถังเก็บน้ําประปาภูเขา ตั้งจายเปน

 - กอสรางถังตกตะกอนและระบบกรองน้ํา รายการใหม

 - ปรับปรุงโรงสูบน้ําไฟฟา พ.ศ.2558

 - กอสรางประตูรั้วโครงเหล็ก ตามการโอนครั้งที่

 - กอสรางปายประชาสัมพันธโครงเหล็ก 49/2558

 - กอสรางระบบไฟฟาแสงสวาง

1.ขออนุมัติจัดจางตามระเบียบพัสดุ

2.ประกาศสอบราคา

3.ดําเนินการตามสัญญา/กอหนี้ผูกพัน

4.สงมอบงาน/ตรวจรับ/เบิกจายเงิน

5.ติดตามและประเมินผล

รวม 916,000     

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



370

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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 เครื่องถายเอกสาร  - จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 120,000         อบจ.เชียงราย กองกิจการสภาฯ

เครื่องละ 120,000.-บาท ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการที่ 1.1.1

3. เบิกจายงบประมาณ หนา 18

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

2 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 990,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

แบบที่ 1 ประมวลผลแบบที่ 1 จํานวน 45 ชุดๆละ ปงบประมาณ

22,000.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายการที่ 1.6.1

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 81

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559

องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559



371

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

3 อุปกรณกระจายภาระงาน  - จัดซื้ออุปกรณกระจายภาระงาน 45,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

(Load balance) (Load balance)  จํานวน 1 ชุดๆละ ปงบประมาณ

45,000.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายการที่ 1.6.5

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 83

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

4 อุปกรณกระจายสัญญาณ  - จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 240,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

(L3 Switch) (L3 Seitch)  จํานวน  2 ชุดๆละ ปงบประมาณ

120,000.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายการที่ 1.6.6

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 83

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



372

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

5 อุปกรณแปลงสัญญาณ  - จัดซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ 56,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

จํานวน 8 ชุดๆละ 7,000.-บาท ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการที่ 1.6.7

3. เบิกจายงบประมาณ หนา 83

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

6 อุปกรณแปลงสัญญาณ  - จัดซื้ออุปกรณแปลงสัญญาณ 65,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

จํานวน 10 ชุดๆละ 6,500.-บาท ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการที่ 1.6.8

3. เบิกจายงบประมาณ หนา 83

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



373

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

7 อุปกรณควบคุมเครือขายไรสาย  - จัดซื้ออุปกรณควบคุมเครือขายไรสาย 100,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

(Wireless Lan Controller) (Wireless Lan Controller) จํานวน ปงบประมาณ

1 ชุดๆละ 100,000.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายการที่ 1.6.9

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 84

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

8 อุปกรณควบคุมเครือขายไรสาย  - จัดซื้ออุปกรณควบคุมเครือขายไรสาย 100,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

(Wireless Access Point) (Wireless Access Point) จํานวน 1 ชุดๆละ ปงบประมาณ

100,000.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายการที่ 1.6.10

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 84

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



374

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

9 โปรแกรมตรวจสอบผูใชงานระบบเครือขาย  - จัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบผูใชงานระบบ 60,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

อินเตอรเน็ต (Software Control เครือขายอินเตอรเน็ต (Software Control ปงบประมาณ

authenticaiton License) authenticaiton License) พ.ศ.2558

จํานวน  2 ชุดๆละ 30,000.-บาท รายการที่ 1.6.11

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ หนา 84

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

10 ตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอรและ  - จัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร 20,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

อุปกรณ (ขนาด 6 U) และอุปกรณ (ขนาด 6 U) จํานวน 2 ตูๆละ ปงบประมาณ

10,000.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายการที่ 1.6.12

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 85

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



375

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

11 รถลาดยาง  - จัดซื้อรถลาดยาง ชนิด 10 ลอ เครื่องยนต 28,500,000     อบจ.เชียงราย กองชาง

ดีเซลมีกําลังไมนอยกวา 240 แรงมา ปงบประมาณ

จํานวน 1 คัน พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายการที่ 1.2.1

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 153

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

12 เครื่องสูบน้ํา  - จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา แบบหอยโขง 550,000         อบจ.เชียงราย กองชาง

เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ 4 สูบ ปงบประมาณ

จํานวน 1 เครื่อง พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายการที่ 1.2.1

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ หนา 153

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



376

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

13 รถโดยสารปรับอากาศ  - จัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ จํานวน 1 คัน 6,000,000       อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ปงบประมาณ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2558

3. เบิกจายงบประมาณ ตั้งจายเปน

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ รายการใหม

14 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิด 66,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ปงบประมาณ

ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ตั้งจายเปน

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการใหม

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



377

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

15 โตะอเนกประสงค  - จัดซื้อโตะเอนกประสงค 65,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

ขนาดกวาง 150 ซม. ลึก 60 ซม. สูง 75 ซม. ปงบประมาณ

จํานวน 10 ตัวๆละ 6,500.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ตั้งจายเปน

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการใหม

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

16 เกาอี้อเนกประสงค  - จัดซื้อเกาอี้อเนกประสงค ที่นั่งบุฟองน้ํา 75,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

มีพนักพิง โครงผลิตจากเหล็กชุบโครเมี่ยม ปงบประมาณ

จํานวน 50 ตัวๆละ 1,500.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ตั้งจายเปน

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการใหม

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



378

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

17 ชั้นวางหนังสือ  - จัดซื้อชั้นวางหนังสือ มีแผนชั้นไมนอยกวา 70,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

5 แผนชั้น โครงพรอมแผนชั้นผลิตจากเหล็ก ปงบประมาณ

กวาง 106 ซม. ลึก 30 ซม. สูง 182 ซม. พ.ศ.2558

จํานวน 10 ชุดๆละ 7,000.-บาท ตั้งจายเปน

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ รายการใหม

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

18 ตูเหล็ก  - จัดซื้อตูเหล็ก 2 ปานเปด กวางไมนอยกวา 4,500            อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

91 ซม. ลึกไมนอยกวา 45 ซม. สูงไมนอยกวา ปงบประมาณ

91 ซม. จํานวน 10 ชุดๆ ละ 450.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ตั้งจายเปน

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการใหม

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



379

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

19 โทรทัศน แอล อี ดี (LED TV)  - จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 46,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

ระดับความละเอียดจอภาพ 1920X1080 ปงบประมาณ

พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ตั้งจายเปน

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการใหม

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

20 เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 92,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

แบบที่ 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) แบบที่ 1 จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 23,000.-บาท ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ตั้งจายเปน

3. เบิกจายงบประมาณ รายการใหม

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



380

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

21 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับ 420,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

ประมวลผล งานประมวลผล จํานวน 20 เครื่องๆ ละ ปงบประมาณ

21,000.-บาท พ.ศ.2558

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ตั้งจายเปน

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ รายการใหม

3. เบิกจายงบประมาณ

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

22 เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  - จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอรฯ 20,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

แบบ Network แบบที่ 1 (35 หนา/นาท)ี จํานวน 1 เครื่อง ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ตั้งจายเปน

3. เบิกจายงบประมาณ รายการใหม

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ



381

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

23 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย  - จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 72,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

(Access Point) พรอมชุดปองกันฟาผา จํานวน 4 ชุดๆ ละ 18,000.-บาท ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ตั้งจายเปน

3. เบิกจายงบประมาณ รายการใหม

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

24 เสาอากาศรับสัญญาณ WiFi (Sector)  - จัดซื้อเสาอากาศรับสัญญาณฯ 36,000           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

จํานวน 2 ชุดๆ ละ 18,000.-บาท ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ตั้งจายเปน

3. เบิกจายงบประมาณ รายการใหม

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

25 สกอรบอรดเคลื่อนที่  - จัดซื้อสกอรบอรดเคลื่อนที่ 400,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

จํานวน 2 ชุดๆ ละ 200,000.-บาท ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ตั้งจายเปน

3. เบิกจายงบประมาณ รายการใหม

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ
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ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนา สนับสนุน การใชเครื่องมือ เครื่องใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ

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.

ลําดับ

ที่
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม สถานที่ดําเนินการ หนวยดําเนินการ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559

26 เครื่องออกกําลังกายกลางแจง  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 400,000         อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุดๆ ละ 200,000.-บาท ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ตั้งจายเปน

3. เบิกจายงบประมาณ รายการใหม

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

27 โทรทัศนวงจรปด (CCTV) ชนิดความชัดสูง ชนิดความ ชัดสูง พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 49,350           อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

พรอมติดตั้ง 1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ ปงบประมาณ

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ.2558

3. เบิกจายงบประมาณ ตั้งจายเปน

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ รายการใหม

28 ชุดโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  - จัดซื้อชุดโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษา 2,700,000       อบจ.เชียงราย กองการศึกษาฯ

ฟง พูด อาน เขียน อังกฤษ จํานวน 9 ชุดๆ ละ 300,000.-บาท ปงบประมาณ

1. บันทึกหลักการขอดําเนินการ พ.ศ.2558

2. จัดซื้อ/จัดจางตามระเบียบพัสดุฯ ตั้งจายเปน

3. เบิกจายงบประมาณ รายการใหม

4. ลงทะเบียนครุภัณฑ

รวม 41,361,850 



 

บัญชีแผนงานโครงการพัฒนา  
หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค                     

รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ๆ  
ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย 
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ตารางสรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดเชียงราย 
จําแนกตามผลผลิต กิจกรรม และโครงการ 

กิจกรรม / โครงการ งบประมาณ 

การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
1. โครงการสงเสริมความรวมมือกับประเทศอาเซียน+6 และ GMS เพื่อรองรับการเจริญ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ 
2. โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 
3. โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธตราสัญลักษณผลิตภัณฑจังหวัดเชียงราย 
4. โครงการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเชียงรายเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 
5. โครงการแปรรูปขาวแบบครบวงจร 
6. โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนยผลิตเมล็ดขาวชุมชน 
7. โครงการบริหารจัดการสินคาเกษตรจังหวัดเชียงราย 
8. โครงการพัฒนาเมืองหนาดานเพื่อการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
9. โครงการสืบสาน สรางสรรค ภูมิปญญา หัตถกรรมแกะสลักไมสลาเชียงราย เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
10. โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมชาติ 
11. โครงการกอสรางพิพิธภัณฑพระเจาเขากาด รูปแบบสถาปตยกรรมระฆังวัดหลวง 
12. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเชียงรายรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใตกรอบความรวมมือ GMS และ AC 
13. โครงการพัฒนาพืชเฉพาะถ่ินตามภูมิศาสตร (กาแฟ ชา) 
14. โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเสนหมรดกวัฒนธรรมและวิถีลานนาและเทศกาล
วัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยววัฒนธรรม 
15. โครงการพัฒนาศูนยจําหนายสินคา OTOP จังหวัดเชียงราย (OTOP Chiang Rai 
Center) 
16. โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงรายใหเปนแหลงผลิตและจําหนายสินคาเกษตรคุณภาพ 
17. โครงการเปดประตูเช่ือมโยงการทองเที่ยวจังหวัดเชียงรายสู GMS และ ASEAN 
(Chiang Rai Gateway) 
18. โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสรางสรรคเพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย 
19. โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยจําหนายและรับรองสินคาเกษตร
ปลอดภัย 
20. โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวภูหลงถัง (บานพญาพิภักด์ิ) 
21. โครงการแปรรูปลําไยอบแหงสทีองแบบครบวงจร 
22. โครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตปลานิลถ่ินลานนาสูสากล 
23. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพ 
23. โครงการเช่ือมโยงเครือขายการผลิตและจําหนายสินคาเกษตร 
24. ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงรับนักทองเที่ยว ศูนยจําหนายสินคา อาหารปลอดภัย OTOP  
และจุดพักรถโดยสาร 

 
10,000,000 

 
10,000,000 
10,000,000 
5,000,000 

20,000,000 
9,000,000 

10,000,000 
10,000,000 

 
5,000,000 

 
11,900,000 
10,000,000 
20,000,000 

 
27,500,000 
9,000,000 

 
10,000,000 

 
22,500,000 
25,000,000 

 
30,000,000 

 
10,000,000 

 
850,000 

10,000,000 
6,000,000 
5,000,000 
8,500,000 
5,000,000 
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การพัฒนาดานสังคม 
1. โครงการพัฒนาคนและชุมชนใหมีจริยธรรมและวินัยเพื่อสรางสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อสรางความมั่นคงของมนุษย 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานจังหวัดเชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน 
4. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสรางสรรคสังคมใหเกิดสันติสุขอยางย่ังยืน 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการศึกษาสําหรับคนพิการ ผูดอยโอกาส และ
การศึกษาตลอดชีวิตจังหวัดเชียงราย 
6. โครงการสงเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคนเชียงรายสูวิถีพอเพียงตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตคนเชียงราย 
8. โครงการติดตามสถานการณเด็กและเยาวชนในมิติวัฒนธรรมระดับจังหวัด 
9. โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาสําหรับประชากรวัยเรียน และวัยทํางาน 

 
5,000,000 
2,851,300 
2,802,600 
2,000,000 
5,000,000 

 
5,000,000 

 
3,440,000 
1,000,000 
5,000,000 

การบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
2. โครงการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย 
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนพื้นที่สีเขียว 
4. โครงการรั้วสีเขียวแนวปาอนุรักษโดยการมีสวนรวม 
5. โครงการเชียงราย มีพลังงาน มีความสุข 

 
4,736,660 

15,057,520 
4,500,000 
5,270,000 

920,000 
การรักษาความมั่นคงและความสงบ 
1. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนงานดานสายตรวจ ดานการสืบสวน
สอบสวน และดานจราจร ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย 
2. โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน ในการรักษา 
ความมั่นคงและสงบเรียบรอย 
3. โครงการเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน 
4. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมขับข่ีปลอดภัย ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงราย
อยางย่ังยืน 
5. โครงการเสริมสรางศักยภาพดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบานสําหรับ
ผูชวยฝายรักษาความสงบ (ผรส.) และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
6. โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 
7. โครงการลดปญหาอาชญากรรม 

 
8,340,500 

 
10,500,000 

 
1,000,000 

500,000 
2,000,000 

20,000,000 
 

5,000,000 
5,000,000 

รวม 415,168,580 
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สรุปบัญชีแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ 
จํานวน 

(โครงการ) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขันดานการคา การลงทุน 
และบริการโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุม
จังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS 

1. โครงการของจังหวัด 
2. โครงการของกระทรวง / กรม 
3. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 

8 
10 
1 
- 

97,137,000 
3,499,440,000 

10,000,000 
- 

รวม 19 3,606,577,000 
2. การสงเสริมการผลิตสินคา
เกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล 
และ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

1. โครงการของจังหวัด 
2. โครงการของกระทรวง / กรม 
3. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 

14 
10 
3 
1 

153,748,500 
283,020,000 

5,200,000 
1,000,000 

รวม 28 442,968,500 
3. การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา
เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง
สุขภาพ 

1. โครงการของจังหวัด 
2. โครงการของกระทรวง / กรม 
3. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 

10 
5 
6 
- 

78,847,000 
15,000,000 
72,500,000 

- 
รวม 21 173,347,000 

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
คุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยู
เย็นเปนสุข 

1. โครงการของจังหวัด 
2. โครงการของกระทรวง / กรม 
3. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 

18 
6 
- 
- 

78,348,972 
1,148,543,500 

- 
- 

รวม 24 1,226,892,472 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและย่ังยืน 

1. โครงการของจังหวัด 
2. โครงการของกระทรวง / กรม 
3. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 

15 
11 
4 
- 

68,948,680 
1,375,224,000 

5,580,000 
- 

รวม 30 1,449,752,680 
6. การรักษาความมั่นคง 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

1. โครงการของจังหวัด 
2. โครงการของกระทรวง / กรม 
3. โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
4. โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน 

9 
6 
- 
- 

53,790,500 
1,540,000 

- 
- 

รวม 15 55,330,500 
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สรุปงบหนาโครงการ จําแนกรายยุทธศาสตรและผลผลิต 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

 

ท่ี ประเด็นยุทธศาสตร ผลผลิต 
จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ
(บาท) 

คิดเปนรอยละ 

1 การพัฒนาขีดความสามารถใน 
การแขงขันดานการคาการลงทุน 
และบริการโลจิสติกส เช่ือมโยงกลุม
จังหวัดกลุมอาเซียน+6 และ GMS 

การพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 

7 95,000,000 17.90 

2 การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตร
คุณภาพมาตรฐานสากล และเปน 
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

การพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 

10 128,500,000 24.21 

3 การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนาเพื่อ 
เพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ 

การพัฒนา 
ดานเศรษฐกิจ 

8 76,750,000 14.46 

4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพ
ชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็น 
เปนสุข 

การพัฒนา 
ดานสังคม 

9 32,093,900 6.05 

5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณ 
และย่ังยืน 

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

5 30,484,180 5.74 

6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยสิน 

การรักษาความ
มั่นคง 

และความสงบ 

8 52,340,500 9.86 

รวม 6 ประเด็นยุทธศาสตร 47 415,168,580  78.21 
โครงการท่ีแกไขปญหาเรงดวน 27 115,652,072  21.79 

รวมท้ังสิ้น 74 530,820,652  100.00 
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย เรียงลําดับความสําคัญ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

(โครงการท่ีตอบสนองทิศทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรของจังหวัด) 
 

ลําดับท่ี ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต งบประมาณ หนวยดําเนินงาน 

1 โครงการสงเสริมความรวมมือกับประเทศ 
อาเซียน+6 และ GMS เพื่อรองรับการเจรญิ 
เติบโตทางเศรษฐกิจ 

1 10,000,000 สํานักงานจังหวัด
เชียงราย  

2 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษเชียงราย 

1 10,000,000 สํานักงานจังหวัด
เชียงราย 

3 โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธตราสัญลักษณ
ผลิตภัณฑจังหวัดเชียงราย 

1 10,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 

4 โครงการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเชียงรายเพื่อ 
เช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

1 5,000,000 สํานักงานจังหวัด
เชียงราย 

5 โครงการแปรรูปขาวแบบครบวงจร 1 20,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 

6 โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนยผลิตเมล็ดขาว 
ชุมชน 

1 9,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 

7 โครงการบริหารจัดการสินคาเกษตรจังหวัด
เชียงราย 

1 10,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 

8 โครงการพัฒนาเมืองหนาดานเพื่อการทองเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

1 10,000,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอเชียงของ 

9 โครงการสืบสาน สรางสรรค ภูมิปญญา 
หัตถกรรมแกะสลักไมสลาเชียงราย เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมาร ี

1 5,000,000 สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

10 โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมชาติ 1 11,900,000 โรงพยาบาล 
แมลาว 

11 โครงการกอสรางพิพิธภัณฑพระเจาเขากาด 
รูปแบบสถาปตยกรรมระฆังวัดหลวง 

1 10,000,000 สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

12 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนงาน 
ดานสายตรวจ ดานการสืบสวนสอบสวน และ 
ดานจราจร ตํารวจภูธรจงัหวัดเชียงราย 

4 8,340,500 ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย 
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ลําดับท่ี ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต งบประมาณ หนวยดําเนินงาน 

13 โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมและความ 
เขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน ในการรักษา 
ความมั่นคงและสงบเรียบรอย 

4 10,500,000 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย  

14 โครงการพัฒนาคนและชุมชนใหมจีริยธรรมและ 
วินัยเพื่อสรางสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน 

2 5,000,000 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย  

15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อสราง 
ความมั่นคงของมนุษย 

2 2,851,300 สนง.พัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษยจังหวัด
เชียงราย 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานจังหวัด
เชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน 

2 2,802,600 สํานักงานแรงงาน
จังหวัดเชียงราย 

17 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจร 

3 4,736,660 สํานักงาน ทสจ. 
เชียงราย  

18 โครงการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติจังหวัด
เชียงราย 

3 15,057,520 สํานักงาน ปภ. 
จังหวัดเชียงราย 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนเชียงรายรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจภายใตกรอบความรวมมือ GMS และ AC 

1 20,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 

20 โครงการพัฒนาพืชเฉพาะถ่ินตามภูมิศาสตร 
(กาแฟ ชา) 

1 27,500,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 

21 โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเสนหมรดก
วัฒนธรรมและวิถีลานนาและเทศกาลวัฒนธรรม
เพื่อการทองเที่ยววัฒนธรรม 

1 9,000,000 สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

22 โครงการเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติด 
ในพื้นที่ตอนใน 

4 2,000,000 ศอ.ปส. จังหวัด
เชียงราย 

23 โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสรางสรรค 
สังคมใหเกิดสันติสุขอยางย่ังยืน 

2 2,000,000 สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

24 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนพื้นที ่
สีเขียว 

3 4,500,000 สนง.โยธาธิการ
และผังเมือง
จังหวัดเชียงราย 

25 โครงการพัฒนาศูนยจําหนายสินคา OTOP จังหวัด 
เชียงราย (OTOP Chiang Rai Center) 

1 10,000,000 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย 

26 โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงรายใหเปนแหลงผลิต 
และจําหนายสินคาเกษตรคุณภาพ 

1 22,500,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย  
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ลําดับท่ี ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต งบประมาณ หนวยดําเนินงาน 

27 โครงการเปดประตูเช่ือมโยงการทองเที่ยวจังหวัด 
เชียงรายสู GMS และ ASEAN (Chiang Rai  
Gateway) 

1 25,000,000 สํานักงานการ
ทองเที่ยวละกีฬา
จังหวัดเชียงราย  

28 โครงการหมูบานเขมแข็งสกัดกั้นยาเสพติด 
ในพื้นที่ตอนใน 

4 1,000,000 นรข. เขต
เชียงราย 

29 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการศึกษา 
สําหรับคนพิการ ผูดอยโอกาส และการศึกษา 
ตลอดชีวิตจังหวัดเชียงราย 

2 5,000,000 สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
จังหวัดเชียงราย 

30 โครงการรั้วสีเขียวแนวปาอนุรักษโดย 
การมีสวนรวม 

3 5,270,000 สํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 15 

31 โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสรางสรรค 
เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
จังหวัดเชียงราย 

1 30,000,000 สํานักงานพาณิชย
จังหวัดเชียงราย 

32 โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย 
จําหนายและรับรองสินคาเกษตรปลอดภัย 

1 10,000,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 

33 โครงการปรับปรงุและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
ภูหลงถัง (บานพญาพิภักด์ิ) 

1 850,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล 

34 โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมขับข่ีปลอดภัย 
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงรายอยางย่ังยืน 

4 500,000 สํานักงาน ปภ. 
จังหวัดเชียงราย 

35 โครงการสงเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต 
คนเชียงรายสูวิถีพอเพียงตามหลักของปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

2 5,000,000 สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
เชียงราย 

36 โครงการเชียงราย มีพลังงาน มีความสุข 3 920,000 สํานักงาน
พลังงานจังหวัด
เชียงราย 

37 โครงการแปรรูปลําไยอบแหงสทีองแบบครบวงจร 1 10,000,000 สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงราย 

38 โครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตปลานิลถ่ิน 
ลานนาสูสากล 

1 6,000,000 สํานักงานประมง
จังหวัดเชียงราย 

39 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเน้ือคุณภาพ 1 5,000,000 สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดเชียงราย 

40 โครงการเช่ือมโยงเครือขายการผลิตและจําหนาย 
สินคาเกษตร 

1 8,500,000 สํานักงานสหกรณ
จังหวัดเชียงราย 
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ลําดับท่ี ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต งบประมาณ หนวยดําเนินงาน 

41 โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิต 
คนเชียงราย 

2 3,440,000 สํานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย 

42 โครงการติดตามสถานการณเด็กและเยาวชนใน 
มิติวัฒนธรรมระดับจังหวัด 

2 1,000,000 สํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย 

43 โครงการพัฒนาทักษะดานภาษาสําหรับประชากร
วัยเรียน และวัยทํางาน 

2 5,000,000 สนง.เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
จังหวัดเชียงราย 

44 โครงการเสริมสรางศักยภาพดานการรักษา 
ความสงบเรียบรอยภายในหมูบานสําหรับผูชวย 
ฝายรักษาความสงบ (ผรส.) และผูชวยผูใหญบาน 
ฝายปกครอง 

4 20,000,000 ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงราย 

45 ปรับปรุงภูมิทัศนแหลงรับนักทองเที่ยว  
ศูนยจําหนายสินคา อาหารปลอดภัย OTOP  
และจุดพักรถโดยสาร 

1 5,000,000 ที่ทําการปกครอง
อําเภอขุนตาล 

46 โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 4 5,000,000 ฉก.ม.2 

47 โครงการลดปญหาอาชญากรรม 4 5,000,000 ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย 

รวม 415,168,580  
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สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงราย เรียงลําดับความสําคัญ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

(โครงการท่ีแกไขปญหาความเดือดรอนหรือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี) 

 

ลําดับท่ี ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต 
 งบประมาณ  

(บาท)  
หนวย

ดําเนินการ 

1 โครงการกอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ 
มีบานประตูเหล็ก ปด-เปดนํ้า พรอมกอสรางคลอง 
สงนํ้า 

1  20,000,000  อําเภอเวียงชัย 

2 โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตาม
พระราชดําริจังหวัดเชียงราย 

2    4,459,872  ปกครองจังหวัด 
เชียงราย 

3 
 

โครงการเสริมคันดินเหมืองสงนํ้าลําหวยนํ้าเหลือง 
แกไขปญหานํ้าทวมพื้นที่การเกษตรบานดอนชุม 
หมู 11 ตําบลดอนสัก 

1    1,053,000  อําเภอเมือง 
เชียงราย 

4 โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคบริเวณ 
หนองหลวง 

2                       2,550,000  อําเภอเวียงชัย 

5 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงนํ้าลํานํ้าจัน  
หมู 14 ตําบลปาตึง 

    3      3,518,700  อําเภอแมจัน 

6 โครงการขุดอางเก็บนํ้าหวยตาด บานดง หมู 12  
ตําบลโปงงาม  อําเภอแมสาย 

3    2,000,000  อําเภอแมสาย 

7 โครงการฟนฟูคันดินโดยการกอสรางเข่ือนปองกัน 
ตลิ่งพัง หมู 8 บานวังเขียว  ตําบลปากอ 

3    1,998,000  อําเภอ 
ดอยหลวง 

8 โครงการขุดลอกอางเก็บนํ้าปาบง หมู 8  
ตําบลโปงแพร 

3    1,582,000  อําเภอแมลาว 

9 โครงการจัดระเบียบการคาตามแนวชายแดน 
จุดผอนปรนบานแจมปอง อําเภอเวียงแกน 

4    1,450,000  อําเภอเวียงแกน 

10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่นองชนเผา  
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยา 

2   19,400,000  อําเภอ 
แมฟาหลวง 

11 โครงการขุดลอกอางเก็บนํ้าขุนตา 3     2,000,000  อําเภอขุนตาล 

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอําเภอ และจัดสรางรั้ว 
คอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่วาการอําเภอเวียงปาเปา 

5    2,137,000  อําเภอ 
เวียงปาเปา 

13 โครงการขุดลอกลําหวยถํ้า บานถํ้าผาตอง หมู 6  
ตําบลทาสุด 

3  674,000 อําเภอเมือง
เชียงราย 

14 โครงการปรับปรุงถนนทางข้ึนพระธาตุศรีจอมเทพ 2    2,747,000  อําเภอเวียงชัย 
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ลําดับท่ี ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต 
 งบประมาณ  

(บาท)  
หนวย

ดําเนินการ 

15 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงลํานํ้าจัน  
หมู 12 ตําบลปาตึง 

2     3,303,200  อําเภอแมจัน 

16 โครงการขุดลอกลํานํ้าหวยเคียน บานหวยเคียน 
หมู 4 ตําบลทาสุด 

3       534,000  อําเภอเมือง
เชียงราย 

17 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองหลวง 2     1,565,000  อําเภอเวียงชัย 

18 โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงนํ้าอําเภอแมจัน  
หมู 9 ตําบลปาตึง 

1    3,695,500  อําเภอแมจัน 

19 โครงการขุดลอกอางเก็บนํ้าจําตอง บานชองลม  
หมู 3 ตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย 

3      581,000  อําเภอเวียงชัย 

20 โครงการขุดลอกลําหวยขัวแตะ บานบอทอง  
หมู 5 ตําบลทาสุด 

3       374,000  อําเภอเมือง
เชียงราย 

21 โครงการปรับปรงุและพัฒนาแหลงนํ้า 
อําเภอแมจัน หมู 12  

3  25,202,800  อําเภอแมจัน 

22 โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนเพื่อรองรับการยก 
ระดับหนองหลวงใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

2       550,000  อําเภอเวียงชัย 

23 โครงการของดีอําเภอเวียงชัย 1       532,000  อําเภอเวียงชัย 

24 โครงการเพิ่มสารอาหารโปรตีนใหชุมชนตามแนว 
เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเวียงชัย 

2     500,000  อําเภอเวียงชัย 

25 โครงการลดสารเคมีในพื้นที่ปลูกนาขาว  
อําเภอเวียงชัย 

1       500,000  อําเภอเวียงชัย 

26 โครงการปรับปรงุพื้นฟูหนองจอยาว 2   11,180,000  อําเภอเวียงชัย 

27 โครงการเทลานคอนกรีตอเนกประสงค 1 1,565,000 อําเภอเวียงชัย 

 รวม   115,652,072    
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการของจังหวัด

โครงการสงเสริมความรวมมือกับประเทศอาเซียน+6 

และ GMS เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

2 1 1 จัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธบานพี่เมืองนองระดับ

อําเภอและระดับจังหวัด รวมทั้งจัดงาน Northern 

Logistics Fair จํานวน 12 กิจกรรม

            10,000,000 สํานักงานจังหวัดเชียงราย

โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษเชียงราย

2 1 4 สามารถขับเคลื่อน OSS และพัฒนาความพรอมใน

ระดับพื้นได

            10,000,000 สํานักงานจังหวัดเชียงราย

โครงการสงเสริมและประชาสัมพันธตราสัญลักษณ

ผลิตภัณฑจังหวัดเชียงราย

3 1 2 เกิดตราสัญลักษณผลิตภัณฑของจังหวัดเชียงราย             10,000,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย

โครงการเพิ่มศักยภาพของจังหวัดเชียงรายเพื่อเชื่อมโยง

โอกาสจากอาเซียน

2 1 1 มีการขับเคลื่อนศูนยอาเซียนจังหวัดเชียงราย และจัด

กิจกรรมใหความรู และเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ

จังหวัดเชียงราย

              5,000,000 สํานักงานจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน

เชียงรายรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใตกรอบ

ความรวมมือ GMS และ AC

2 1 2 มีการพบปะหารือ แลกเปลี่ยนขอมูลทางการคาและ

เชื่อมโยงธุรกิจมากขึ้น สงผลใหเกิดมูลคาการคากับ

ประเทศเพื่อนบานเพิ่มขึ้น

            20,000,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ.2559

จังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน  “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันดานการคาการลงทุน และบริการโลจิสติกส เชื่อมโยงกลุมจังหวัด กลุมอาเซียน+6 และ GMS

ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  ลําดับที่ 1
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการพัฒนาศูนยจําหนายสินคา OTOP จังหวัด

เชียงราย (OTOP Chiang Rai Center)

3 1 2 มีศูนยจําหนายสินคา OTOP จังหวัดเชียงรายที่

มาตรฐาน สงผลใหมูลคาการจําหนายสินคา OTOP 

เพิ่มขึ้น

            10,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เชียงราย

โครงการสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสรางสรรคเพื่อรองรับ

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย

2 1 4 มีการสงเสริมและพัฒนายานธุรกิจสรางสรรคในพื้นที่

จังหวัดเชียงรายรองรับการเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ

            30,000,000 สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงราย

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอําเภอ และจัดสรางรั้ว

คอนกรีตเสริมเหล็กรอบที่วาการอําเภอเวียงปาเปา

2 5 2 มีแหลงเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจชุมชน               2,137,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงปาเปา

 รวม 8  โครงการ 97,137,000 

 โครงการของกระทรวง กรม

 โครงการกอสรางเสนทางรถไฟเดนชัย-เชียงราย-เชียงของ 1 1 3  มีเสนทางรถไฟทางคู 1 เสนทาง  การรถไฟแหงประเทศไทย

 โครงการกอสรางศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสง

สินคาเชียงของ

1 1 3  เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงและระบบโลจิส ติกส  กรมการขนสงทางบก

 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมบริการโลจิสติกสเชียง

ของ

1 1 3  เพิ่มมูลคาการคาการลงทุนของประเทศ และรองรับ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย

 โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย 1 1 3  เพิ่มมูลคาการคาชายแดน และลดความแออัด

การจราจรในตัวเมืองเชียงราย

900,000,000            กรมทางหลวง

 โครงการกอสรางถนนเลี่ยงเมืองเชียงของ 1 1 3  เพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนสง และอดความ

แออัดการในจราจรในเมืองเชียงของ

350,000,000            กรมทางหลวง
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

 โครงการกอสรางทางขนานเพื่อเชื่อมกับสะพาน

มิตรภาพ 4

1 1 3  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาดานพรมแดน

เชียงของ

250,000,000            กรมทางหลวง

 โครงการกอสรางถนนสายแยก ทล.1098-แยก ทล.1 

อําเภอเมืองเชียงราย

1 1 3  เพื่อเพิ่มชองทางในการเชื่อมเสนทางคมนาคม ขนสง

และโลจิสติกสระหวางเสนทางหลักกับทาดรือพาณิชย

เชียงแสน

1,788,400,000         กรมทางหลวงชนบท

 โครงการกอสรางสายเชื่อม จ.3-วงแหวนตะวันตก 

(ตอนที่ 2)

1 1 3  เพื่อเพิ่มชองทางในการเชื่อมเสนทางคมนาคม ขนสง

และโลจิสติกสระหวางเสนทางหลักกับทาดรือพาณิชย

เชียงแสน

176,040,000            กรมทางหลวงชนบท

  โครงการจัดงาน OTOP ลานนาไทยสูอาเซียน 3 1 2  ผลิตภัณฑ OTOP ไดรับการประชาสัมพันธทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล

            20,000,000  กรมการพัฒนาชุมชน

 โครงการสงเสริมและพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการ

ทองเที่ยว ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

3 1 2  จังหวัดเชียงรายมีหมูบาน OTOP ที่เปนตนแบบการ

ทองเที่ยวตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

15,000,000             กรมการพัฒนาชุมชน

 รวม  10 โครงการ 3,499,440,000 

 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 โครงการกอสรางระบบขนสงมวลชน จ.เชียงราย (City 

Line)

        1         1                      3  มีเสนทางเศรษฐกิจและสรางความเจริญเติบโตให

จังหวัดเชียงราย

            10,000,000  องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

 รวม  1 โครงการ 10,000,000 

 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน

 รวม -  โครงการ

รวม  18  โครงการ        3,606,577,000
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการของจังหวัด

โครงการพัฒนาจังหวัดเชียงรายใหเปนแหลงผลิตและ

จําหนายสินคาเกษตรคุณภาพ

2 1 1 มีแหลงผลิตสินคาเกษตรที่มีคุณภาพและผานมาตรฐาน

 GAP

            22,500,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาพืชเฉพาะถิ่นตามภูมิศาสตร (กาแฟ ชา) 4 1 1 มูลคาผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น กาแฟและชาของ

จังหวัดเชียงรายเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น

            27,500,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงการแปรรูปขาวแบบครบวงจร 4 1 11 มีเครือขายแปรรูปขาว โรงสีแปรรูปขาว สงผลให

มูลคาผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น

            20,000,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงการบริหารจัดการสินคาเกษตรจังหวัดเชียงราย 2 1 1 มีตลาดเกษตรกรที่ผูบริโภคมั่นใจซื้อสินคาเกษตร

คุณภาพ รวมถึงมีรานคาที่ใชวัตถุดิบเกษตรปลอดภัย

ในการประกอบอาหาร

            10,000,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพศูนยผลิตเมล็ดขาวชุมชน 3 1 11 มีศูนยผลิตเมล็ดขาวชุมชน 9 แหง               9,000,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

โครงการแปรรูปลําไยอบแหงสีทองแบบครบวงจร 4 1 1 มีโรงอบไยแหงสีทอง 5 โรง และมีเครือขายแปรรรูป

ลําไยอบแหงสีทอง

            10,000,000 สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน  “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”

ยุทธศาสตรที่ 2  การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  ลําดับที่ 2

จังหวัดเชียงราย

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ.2559



397

โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการเสริมสรางศักยภาพการผลิตปลานิลถิ่นลานนา

สูสากล

2 1 2 ผลผลิตปลานิบในจังหวัดเชียงรายเพิ่มขึ้นรอยละ 10               6,000,000 สํานักงานประมงจังหวัดเชียงราย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพ 2 1 11 เกษตรกรมีองคความรูการจัดการโคเนื้อคุณภาพ และ

จํานวนฟารมไดรับการรับรอง GAP 2 ฟารม

              5,000,000 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย

โครงการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยจําหนาย

และรับรองสินคาเกษตรปลอดภัย

4 1 1 มีสินคาเกษตรที่ผานการรับรองความปลอดภัยมากขึ้น             10,000,000 สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย

โครงการเชื่อมโยงเครือขายการผลิตและจําหนายสินคา

เกษตร

2 1 11 มีสถาบันเกษตรอําเภอละ 1 แหง/ มีเครือขายสินคา

เกษตร 1 เครือขาย

              8,500,000 สํานักงานสหกรณจังหวัดเชียงราย

โครงการกอสรางฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีบาน

ประตูเหล็ก ปด-เปดน้ํา พรอมกอสรางคลองสงน้ํา

3 1 7 มีฝายคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีบานประตูเหล็ก ปด-

เปดน้ํา พรอมคลองสงน้ํา 1 แหง

            20,000,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

โครงการเสริมคันดินเหมืองสงน้ําลําหวยน้ําเหลืองแกไข

ปญหาน้ําทวมพื้นที่การเกษตรบานดอนชุม หมู 11 

ตําบลดอนสัก

3 1 7 มีการเสริมคันดินลําเหมือง 1 แหง               1,053,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง

เชียงราย

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําอําเภอแมจัน 

หมู 9 ตําบลปาตึง

3 1 7 มีการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 1 แหง               3,695,500 ที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน

โครงการลดสารเคมีในพื้นที่ปลูกนาขาว อําเภอเวียงชัย 2 1 11 สามารถลดการใชสารเคมีในพื้นที่การเกษตรกรรม                  500,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

 รวม 14  โครงการ 153,748,500 



398

โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

 โครงการของกระทรวง กรม

 โครงการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 3 1 7  มีการแหลงน้ําเพื่อการเกษตรกรรม 140,000,000            กรมชลประทาน

 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินคา (GAP) 4 1 1  สินคามีคุณภาพและมีมาตรฐาน 500,000                  กรมสงเสริมการเกษตร

 โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย 4 1 1  สินคาเกษตรมีความปลอดภัย 3,000,000               กรมสงเสริมการเกษตร

 โครงการตลาดเกษตรกร (Farmer’s Market) จังหวัด

เชียงราย

1 1 11  มีตลาดเกษตรกร 1 แหง 120,000                  สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ

 โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 1 1 11  เกษตรกรมีองคความรูใหมในการทําการเกษตร 300,000                  กรมประมง

 โครงการตรวจรับรองแหลงผลิตพืช 2 1 1  ผลผลิตมีความปลอดภัยมากขึ้น 1,000,000               กรมวิชาการเกษตร

 โครงการพัฒนาการผลิตขาว 2 1 1  ผลผลิตขาวเพิ่มขึ้น 3,500,000               กรมการขาว

 โครงการสงเสริมการใชสารอินทรียลดการใชสารเคมี

ทางการเกษตร

2 1 1  การใชสารเคมีทางการเกษตรนอยลง 1,600,000               กรมพัฒนาที่ดิน

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหกับเกษตรกรใน

พื้นที่ที่ความเหมาะสม

2 1 1  มีผลผลิตทางการเกษตรเหมาะสมกับพื้นที่             70,000,000  กรมปศุสัตว

 โครงการสนับสนุนใหเงินกู กพส. 1 1 11  มีกองทุนพัฒนาสหกรณทําใหเกิดความเขมแข็งของ

กลุมสหกรณ

63,000,000             กรมสงเสริมสหกรณ

 รวม  10 โครงการ 283,020,000 

 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 2 1 1 มีผลผลิตที่ปลอดสารพิษมากขึ้น               1,200,000 อปท.ในจังหวัดเชียงราย

โครงการกอสรางศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ปลอดภัย

4 1 1 มีศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรปลอดภัย               3,000,000 อปท.ในจังหวัดเชียงราย
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ 3 1 1 การเกษตรปลอดสารพิษไดรับการสงเสริม               1,000,000 อปท.ในจังหวัดเชียงราย

 รวม  3 โครงการ 5,200,000 

 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน

 โครงการอาหารปลอดภัย คนเชียงรายเปนสุข 3 1 1  ชุมชนในจังหวัดเชียงรายมีความเปนอยูที่ดีขึ้น               1,000,000  สํานักงาน สสส.

 รวม 1  โครงการ 1,000,000 

รวม  28  โครงการ           442,968,500
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการของจังหวัด

โครงการเปดประตูเชื่อมโยงการทองเที่ยวจังหวัด

เชียงรายสู GMS และ ASEAN (Chiang Rai Gateway)

1 1 9 บุคลากรการทองเที่ยวมีศักยภาพรองรับการเชื่อมโยง

การทองเที่ยว และมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยว

เพิ่มมากขึ้น

            25,000,000 สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงราย

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเที่ยวภูหลงถัง 

(บานพญาพิภักดิ)์

2 1 9 แหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงรายไดรับ

การพัฒนา 1 แหง

                 850,000 ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

โครงการพัฒนาเมืองหนาดานเพื่อการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตร ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม อําเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย

1 1 9 ทําใหเมืองเชียงของเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ

จังหวัดเชียงรายและของประเทศ

            10,000,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงของ

โครงการกอสรางพิพิธภัณฑพระเจาเขากาด รูปแบบ

สถาปตยกรรมระฆังวัดหลวง

3 1 9 มีพิพิธภัณฑ 1 แหง             10,000,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมเสนหมรดกวัฒนธรรม

และวิถีลานนาและเทศกาลวัฒนธรรมเพื่อการทองเที่ยว

วัฒนธรรม

1 1 9 จังหวัดเชียงรายจะเปนแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม

ที่สําคัญ

              9,000,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ.2559

จังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน  “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”

ยุทธศาสตรที่ 3  การดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา เพื่อเพิ่มมูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  ลําดับที่ 3
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการสืบสาน สรางสรรค ภูมิปญญาหัตถกรรม

แกะสลักไมสลาเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3 1 9 มีการสงเสริมการสืบสานและถายทอดงานแกะสลักไม

เชียงราย และจัดมหกรรมแสดงผลงาน Chiang Rai 

Handy Craft Expo

              5,000,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

โครงการสุขภาพดีวิถีธรรมชาติ 2 1 9 มีสระน้ําสําเร็จรูป (วารีบําบัด) 1 แหง             11,900,000 โรงพยาบาลแมลาว

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนแหลงรับนักทองเที่ยว ศูนย

จําหนายสินคา  อาหารปลอดภัย OTOP และจุดพักรถ

โดยสาร

2 1 9 มีแหลงรองรับทองเที่ยวจังหวัดเชียงราย 1 แหง               5,000,000 ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

โครงการของดีอําเภอเวียงชัย 3 1 9 มีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย                  532,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

โครงการเทลานคอนกรีตอเนกประสงค 2 1 9 มีแหลงอํานวยความสะดวกแกประชาชนและ

นักทองเที่ยว

              1,565,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

 รวม 10  โครงการ 78,847,000 

 โครงการของจากกระทรวง กรม

 โครงการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวแบบ Long 

stay

2 1 9  เพิ่มรายไดการทองเที่ยวใหแกจังหวัดเชียงราย 1,000,000               กรมการทองเที่ยว

 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดานการ

ทองเที่ยวโดยชุมชน (CBT)

2 1 9  ชุมชนมีความเขมแข็งและมีรายไดจากการทองเที่ยว 5,000,000               กรมการทองเที่ยว

 โครงการกอสรางรานจําหนายของที่ระลึกพิพิธภัณฑ

ทหารบก

2 1 9  มีแหลงทองเที่ยวที่สรางรายได 1,000,000               สํานักงานปลัดกระทรวงการ

ทองเที่ยวและกีฬา

 โครงการติดตั้งสื่อมัลติมีเดียแบบภาพเคลื่อนไหวพรอม

เสียงในระบบ LED เพื่อการประชาสัมพันธ

2 1 9  มีจุดประชาสัมพันธการทองเที่ยว 7,000,000               กรมประชาสัมพันธ
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ตามเทศกาลตางๆ 1 1 9  สรางรายไดใหแกชุมชนและจังหวัดเชียงราย 1,000,000               กระทรวงวัฒนธรรม

 รวม  ๕ โครงการ 15,000,000 

 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการงานมหกรรมดอกไมอาเซียน 2 1 9 สรางรายไดจากการทองเที่ยว             55,000,000 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

โครงการนครเชียงรายนครแหงดอกไมงาม 2 1 9 สรางรายไดจากการทองเที่ยว             15,000,000 เทศบาลนครเชียงราย

โครงการจัดงานวัฒนธรรมสัมพันธลุมน้ําโขง 2 1 9 สรางรายไดจากการทองเที่ยว               2,500,000 เทศบาลนครเชียงราย

โครงการปรับปรุงหอวัฒนธรรมนิทัศนกาญจนาภิเษก

เฉลิมพระเกียรติ (วัดฝงหมิ่น)

1 1 9 มีแหลงทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม               2,000,000 องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย

โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม 2 1 9 สรางรายไดจากการทองเที่ยว               3,000,000 เทศบาลนครเชียงราย

โครงการดนตรีในสวน 2 1 9 สรางรายไดจากการทองเที่ยว               2,000,000 เทศบาลนครเชียงราย

 รวม  6 โครงการ 79,500,000 

 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน

 รวม -  โครงการ

รวม  21  โครงการ           173,347,000
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการของจังหวัด

โครงการพัฒนาคนและชุมชนใหมีจริยธรรมและวินัยเพื่อ

สรางสังคมที่เอื้ออาทรตอกัน

2 2 10 สังคมเกิดความเอื้ออาทรตอกัน               5,000,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตคน

เชียงราย

2 2 11 ผูสูงอายุไดรับการดูแลยิ่งขึ้น               3,440,000 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงราย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อสรางความ

มั่นคงของมนุษย

3 2 11 คุณภาพชีวิตของสังคมเชียงรายดีขึ้น               2,851,300 สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย

โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสรางสรรคสังคม

ใหเกิดสันติสุขอยางยั่งยืน

3 2 10 สังคมมีคุณธรรมและจริยธรรมทําใหเกิดสันติสุข               2,000,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ดานการศึกษาสําหรับคน

พิการ ผูดอยโอกาส และการศึกษาตลอดชีวิตจังหวัด

เชียงราย

1 2 11 ผูพิการและผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาอาชีพ               5,000,000 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ.2559

จังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน  “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข

ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  ลําดับที่ 5



404

โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการติดตามสถานการณเด็กและเยาวชนในมิติ

วัฒนธรรมระดับจังหวัด

3 2 11 มีการขับเคลื่อนศูนยเฝาระวังมสงวัฒนธรรม               1,000,000 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังแรงงานจังหวัดเชียงราย

รองรับประชาคมอาเซียน

2 2 11 แรงงานในพื้นที่ไดรับการฝกฝน               2,802,600 สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาสําหรับประชากรวัย

เรียนและวัยทํางาน

1 2 11 มีผูเขารวมโครงการไมนอยกวา 1,800 คน               5,000,000 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย

โครงการสงเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตคน

เชียงรายสูวิถีพอเพียงตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง

3 2 11 มีผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา 450 คน               5,000,000 สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

เชียงราย

โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ

จังหวัดเชียงราย

3 2 11 ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น               4,459,872 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย

โครงการกอสรางอาคารเอนกประสงคบริเวณ

หนองหลวง

3 2 11 คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น               2,550,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่นองชนเผา 

เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จยา

3 2 11 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น             19,400,000 ที่ทําการปกครองอําเภอแมฟาหลวง

โครงการปรับปรุงถนนทางขึ้นพระธาตุศรีจอมเทพ 3 2 11 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น               2,747,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงลําน้ําจัน หมู 12 

ตําบลปาตึง

3 2 11 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น               3,303,200 ที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองหลวง 3 2 11 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น               1,565,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนเพื่อรองรับการยกระดับ

หลวงใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศน

3 2 11 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น                  550,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

โครงการเพิ่มสารอาหารโปรตีนใหชุมชนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง อําเภอเวียงชัย

3 2 11 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น                  500,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

โครงการปรับปรุงพื้นฟูหนองจอยาว 3 2 11 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น             11,180,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

 รวม 18  โครงการ 78,348,972 

 โครงการของกระทรวง กรม

 โครงการจัดตั้งศูนยเฝาระวังภัยทางดานสิ่งแวดลอมใน

ภูมิภาคภาคเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคประเทศลุมน้ํา

โขงตอนบน

3 2 8  ประชาชนในจังหวัดเชียงรายมีชีวิตที่ดีขึ้น 16,198,000             สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

 โครงการกอสรางโรงงานกําจัดขยะ 3 2 11  ลดผลกระทบที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชน 122,445,500            สํานักงานคณะกรรมการการ

อดมศึกษา
 โครงการพัฒนาเครือขายเยาวชนเพื่อการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต จังหวัดเชียงราย

3 2 15  คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น 20,000,000             สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

 โครงการกอสรางอาคารเรียนแบบ 216ล/55 โรงเรียน

เวียงปาเปาวิทยาคม

1 2 11  มีอาคารเรียนที่ไดมาตรฐาน 17,700,000             สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 โครงการจัดตั้งศูนยการแพทย ภายใตโครงการผลิต

แพทยเพิ่มแหงประเทศไทย พ.ศ.2556-2560 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

3 2 11  จังหวัดเชียงรายมีศูนยการแพทยครบวงจร และ

สถานที่ทําการเรียนและปฏิบัติการวิชาแพทย

821,200,000            สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา

 โครงการกอสรางอาคารปฏิบัติการพื้นฐานดาน

สาธารณสุข

3 2 11  มีอาคารปฏิบัติการพื้นฐานดานสาธารณสุขที่ทันสมัย 151,000,000            สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

 รวม  6 โครงการ 1,148,543,500 

 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 รวม  - โครงการ

 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน

 รวม -  โครงการ

รวม  24  โครงการ        1,226,892,472
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการของจังหวัด

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดการขยะมูลฝอยแบบ

ครบวงจร

2 3 14 มีศูนยเรียนรูการจัดการสถานที่กําจัดขยะมูลฝอย และ

มีการรณรงคใหประชาชนเกืดการตื่นตัวในการจัดการ

ขยะ

              4,736,660 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงราย

โครงการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติจังหวัดเชียงราย 3 3 13 ประชาชนมีการตืนตัวและรับรูสถานการณที่อาจจะ

เกิดภัยพิบัติ

            15,057,520 สํานักงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดเชียงราย

โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนพื้นที่สีเขียว 2 3 14 เชียงรายมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 1 แหง               4,500,000 สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดเชียงราย
โครงการรั้วสีเขียวแนวปาอนุรักษโดยการมีสวนรวม 1 3 14 ประชาชนมีความตระหนักในการอนุรักษธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

              5,270,000 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15

โครงการเชียงราย มีพลังงาน มีความสุข 2 3 16 มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน

อยางยั่งยืน

                 920,000 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําลําน้ําจัน หมู 14 

ตําบลปาตึง

1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง               3,518,700 ที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ.2559

จังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน  “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหดํารงความสมบูรณและยั่งยืน

ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  ลําดับที่ 6
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการขุดอางเก็บน้ําหวยตาด บานดง หมู 12 

ตําบลโปงงาม  อําเภอแมสาย

1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง               2,000,000 ที่ทําการปกครองอําเภอแมสาย

โครงการฟนฟูคันดินโดยการกอสรางเขื่อนปองกัน

ตลิ่งพัง หมู 8 บานวังเขียว  ตําบลปากอ

1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง               1,998,000 ที่ทําการปกครองอําเภอดอยหลวง

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําปาบง หมู 8 ตําบลโปงแพร 1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง               1,582,000 ที่ทําการปกครองอําเภอแมลาว

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําขุนตา 1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง               2,000,000 ที่ทําการปกครองอําเภอขุนตาล

โครงการขุดลอกลําหวยถ้ํา บานถ้ําผาตอง หมู 6 

ตําบลทาสุด

1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง                  674,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง

เชียงราย

โครงการขุดลอกลําน้ําหวยเคียน บานหวยเคียน หมู 4 

ตําบลทาสุด

1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง                  534,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง

เชียงราย

โครงการขุดลอกอางเก็บน้ําจําตอง บานชองลม หมู 3 

ตําบลดอนศิลา อําเภอเวียงชัย

1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง                  581,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงชัย

โครงการขุดลอกลําหวยขัวแตะ บานบอทอง หมู 5 

ตําบลทาสุด

1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง                  374,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเมือง

เชียงราย

โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําอําเภอแมจัน 

หมู 12 

1 3 7 มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 1 แหง             25,202,800 ที่ทําการปกครองอําเภอแมจัน

 รวม 15  โครงการ 68,948,680 
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

 โครงการของกระทรวง กรม

 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษและดาน

ชายแดนแมสาย จังหวัดเชียงราย

2 3 4  มีการเตรียมความพรอมเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 95,000,000             กรมโยธาธิการและผังเมือง

 โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนเขตเศรษฐกิจพิเศษและดาน

ชายแดนเชียงของ จังหวัดเชียงราย

2 3 4  มีการเตรียมความพรอมเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 95,000,000             กรมโยธาธิการและผังเมือง

 โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเชียงแสน อําเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 2

2 3 4  มีการเตรียมความพรอมเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 90,000,000             กรมโยธาธิการและผังเมือง

 โครงการพัฒนาพื้นที่ และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน ให

เปนศูนยกลางการติดตอประสานงานและใหบริการ

ประชาชนและนักทองเที่ยวเชียงราย เพื่อรองรับ AEC 

(ระยะที่ 2) อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2 3 14  เมืองเชียงรายไดรับการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 40,000,000             กรมโยธาธิการและผังเมือง

 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะริมแมน้ํากก อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย

2 3 14  เชียงรายมีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม 1 แหง 80,000,000             กรมโยธาธิการและผังเมือง

 แผนงานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําชายแดน 15 

โครงการ

1 3 7  มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 15 แหง 422,400,000            กรมโยธาธิการและผังเมือง

 แผนงานกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํา

ภายในประเทศ 17 โครงการ

1 3 7  มีแหลงน้ําที่ไดรับการพัฒนา 17 แหง 91,000,000             กรมโยธาธิการและผังเมือง

 แผนงานโครงการพัฒนาเมือง 9 โครงการ 2 3 14  เมืองเชียงรายไดรับการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน 223,824,000            กรมโยธาธิการและผังเมือง

 แผนงานโครงการปองกันน้ําทวมชุมชน 1 โครงการ 1 3 13  สามารถลดผลกระทบและการเสียสูญเสียจากภัยพิบัติ            192,000,000  กรมโยธาธิการและผังเมือง
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

 โครงการฟนฟูบูรณะแหลงน้ําเดิม เพื่อปองกันและแกไข

ปญหาภัยแลงและอุทกภัยและโครงปองกันและลด

ผลกระทบจากน้ําทวม น้ําปาไหลหลาก และดินโคลนถลม

1 3 13  สามารถลดผลกระทบและการเสียสูญเสียจากภัยพิบัติ             30,000,000  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะองคการบริหารสวนตําบล

แมฟาหลวง-ดอยตุง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย

2 3 14  เชียงรายมีพื้นที่สีเขียวเพิ่ม 1 แหง             16,000,000  กรมโยธาธิการและผังเมือง

 รวม  11 โครงการ 1,375,224,000 

 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

โครงการชุมชนนาอยูเรียนรูเรื่องขยะ เพื่อการพัฒนา

ชุมชนอยางยั่งยืน

2 3 14 มีการจัดการขยะอยางถูกวิธี                  200,000 เทศบาลนครเชียงราย

โครงการชวยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติและ

สาธารณภัย

3 3 13 ประชาชนไดรับการชวยเหลือเมื่อเกิดภัยธรรมชาติ                   80,000 เทศบาลนครเชียงราย

โครงการศึกษาวิเคราะหและจัดทําผังเมืองรวมเทศบาล

นครเชียงราย

2 3 ๑ เมืองไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน                  300,000 เทศบาลนครเชียงราย

โครงการพัฒนาพื้นที่ใหเปนศูนยกลางการติดตอ

ประสานงานและใหบริการประชาชนและนักทองเที่ยว 

(ตอเนื่องเฟส 2)

2 3 14 เมืองเชียงรายไดรับการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน               5,000,000 เทศบาลนครเชียงราย

 รวม  4 โครงการ 5,580,000 

 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน

 รวม -  โครงการ

รวม  30  โครงการ        1,449,752,680
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการของจังหวัด

โครงการเสริมสรางการมีสวนรวมและความเขมแข็งของ

หมูบาน/ชุมชน ในการรักษาความมั่นคงและสงบ

เรียบรอย

2 4 10 ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากยิ่งขึ้น             10,500,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย

โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุ

ทางถนนจังหวัดเชียงรายอยางยั่งยืน

3 4 19 อุบัติเหตุบนทองถนนลดลง                  500,000 สํานักงานปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยจังหวัดเชียงราย

โครงการลดปญหาอาชญากรรม 2 4 19 สามารถเพิ่มการจับกุมยาเสพติด               5,000,000 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย

โครงการหมูบานเขมแข็งสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน 1 4 12 ลดการแพรระบาดของยาเสพติด               1,000,000 นรข. เขตเชียงราย

โครงการเฝาระวังการแพรระบาดยาเสพติดในพื้นที่ตอน

ใน

1 4 12 ลดการแพรระบาดของยาเสพติด               2,000,000 ศอ.ปส. จังหวัดเชียงราย

โครงการเสริมสรางศักยภาพดานการรักษาความสงบ

เรียบรอยภายในหมูบานสําหรับผูชวยฝายรักษาความ

สงบ (ผรส.) และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง

2 4 10 มีผูเขารวมกิจกรรม 4,500 คน             20,000,000 ที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงราย

แบบฟอรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด พ.ศ.2559

จังหวัดเชียงราย

วิสัยทัศน  “เมืองแหงการคา การลงทุน การเกษตร และการทองเที่ยว รุงเรืองดวยวัฒนธรรมลานนา ประชาชนอยูเย็นเปนสุข”

ยุทธศาสตรที่ 6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร  ลําดับที่ 4
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 2 4 10 เกิดความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของจังหวัดเชียงราย               5,000,000 ศก.ม.2

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนงานดานสาย

ตรวจ ดานการสืบสวนสอบสวน และดานจราจร 

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย

2 4 19 พื้นที่ในเมืองมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมาก

ยิ่งขึ้น

              8,340,500 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงราย

โครงการจัดระเบียบการคาตามแนวชายแดน

จุดผอนปรนบานแจมปอง อําเภอเวียงแกน

2 4 18 มีที่ทําการบริเวณจุดผอนปรนบานแจมปอง 1 แหง               1,450,000 ที่ทําการปกครองอําเภอเวียงแกน

 รวม 9  โครงการ 53,790,500 

 โครงการของกระทรวง กรม

 โครงการเสริมสรางศักยภาพชุมชนดานการปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย

3 4 13  ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและลดการสูญเสีย 300,000                  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 โครงการจัดฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 ระดับศูนย ปภ.เขต/จังหวัด/อําเภอ

3 4 13  ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและลดการสูญเสีย 200,000                  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 โครงการจัดทําแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระดับกลุมจังหวัดของศูนย ปภ.เขต/จังหวัด/อําเภอ

3 4 13  ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและลดการสูญเสีย 20,000                   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 โครงการประชุมประชาคม อป.พร.ระดับจังหวัด 3 4 19  ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและลดการสูญเสีย 20,000                   กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานปองกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด

3 4 19  อุบัติเหตุบนทองถนนลดลง 700,000                  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครเตือนภัย 

“มิสเตอรเตือนภัย”

3 4 13  ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและลดการสูญเสีย 300,000                  กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 รวม  6 โครงการ 1,540,000 
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โครงการ กลยุทธ ผลผลิต ความสอด คลอง

กับนโยบายรัฐบาล

เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  งบประมาณ หนวยดําเนินการ

 โครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 รวม  - โครงการ

 โครงการความรวมมือกับภาคเอกชน

 รวม -  โครงการ

รวม  15  โครงการ            55,330,500
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1 สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย 22 ไมระบุงบประมาณ

2 สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย 4 290,000

3 สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย 2 1,882,000

4 สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงราย 12 316,600

5 สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย 2 222,000

6 ศูนยวิจัยพืชสวนเชียงราย 3 9,104,215

7 การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงราย 9 9,810,000

8 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย 21 3,997,835

9 สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) 7 ไมระบุงบประมาณ

10 สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย 4 20,954,085

11 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงราย 17 158,120,000

103 204,696,735           รวม

ตารางสรุปงบประมาณ/โครงการ ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ.2559

ของสวนราชการตางๆ ในเขตจังหวัดเชียงราย

ลําดับที่ สวนราชการ จํานวนงบประมาณจํานวนโครงการ
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

1. สํานักงานสถิติจังหวัดเชียงราย

1 สํามะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ประมาณ 150,000 สถานประกอบการ 1 มี.ค. - 31 พ.ค.59 จ.เชียงราย

2 สํารวจขอมูลพื้นฐานของครัวเรือน พ.ศ.2559 2,985 EA 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.59 จ.เชียงราย

3 สํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2558 ประมาณ 31,580 ครัวเรือน 1 ต.ค.58 - 31 ม.ค.59 จ.เชียงราย

4 การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 52,000 ครัวเรือน ทุกเดือน จ.เชียงราย

พ.ศ.2558/2559

5 สํารวจภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ.2558/2559 83,880 ครัวเรือน ทุกเดือน จ.เชียงราย

6 สํารวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ.2558 83,880 ครัวเรือน 1 ต.ค. - 31 ธ.ค.58 จ.เชียงราย

7 สํารวจความตองการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร 83,880 ครัวเรือน 1 ม.ค. - 31 มี.ค.59 จ.เชียงราย

พ.ศ.2559

8 สํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2559 83,880 ครัวเรือน 1 ก.ค. - 30 ก.ย.59 จ.เชียงราย

9 สํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ.2558/2559 1,580 EA ต.ค.58,ม.ค.,เม.ย.ก.ค.59 จ.เชียงราย

10 สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 83,880 ครัวเรือน 1 ม.ค. - 31 มี.ค.59 จ.เชียงราย

ในครัวเรือน พ.ศ.2559

11 สํารวจพฤติกรรมการทองเที่ยวของชาวไทย พ.ศ.2559 63,060 ครัวเรือน 1 ม.ค. - 29 ก.พ.59 จ.เชียงราย

12 สํารวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2558/2559 ประมาณ 13,000 แหง ต.ค.58,ม.ค.,เม.ย.ก.ค.59 จ.เชียงราย

13 สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประมาณ 32,000 แหง 1 เม.ย. -31 มิ.ย.59 จ.เชียงราย

ในสถานประกอบการ พ.ศ.2559

14 สํารวจธุรกิจทางการคาและธุรกิจทางการบริการ พ.ศ.2559 ประมาณ 45,000 แหง 1 เม.ย. - 31 ก.ค.59 จ.เชียงราย

15 สํารวจการประกอบกิจการโรงแรมและเกสตเฮาส พ.ศ.2559 5,000 แหง 2 เม.ย. - 31 ก.ค.59 จ.เชียงราย

16 ประมวลขอมูลพื้นที่การกอสราง พ.ศ.2558/2559 7,865 แหง ทุกเดือน จ.เชียงราย

17 สํารวจความสุขคนทํางาน (ในองคกร) พ.ศ.2559 กําหนดภายหลัง 1 ม.ค. - 31 มี.ค.59 จ.เชียงราย

บัญชีแผนงาน/โครงการพัฒนา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559

หนวยงานราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

18 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ เพื่อสนับสนุนนโยบาย กําหนดภายหลัง ต.ค.58 - พ.ค.59 จ.เชียงราย

และการบริหารงานของรัฐบาล จํานวน 9 โครงการ

19 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ กําหนดภายหลัง มี.ค.-59 จ.เชียงราย

แพรระบาดยาเสพติด พ.ศ.2559

20 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอการประชาสัมพันธ กําหนดภายหลัง ส.ค.-59 จ.เชียงราย

ของรัฐบาล พ.ศ.2559 จ.เชียงราย

21 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจตอ กําหนดภายหลัง ส.ค.-59 จ.เชียงราย

การบริการสาธารณะและการทํางานของหนวยงานตางๆ

พ.ศ.2558/2559

22 สํารวจความคิดเห็นของประชาชนฯ (มูลนิธิสุขภาวะ) กําหนดภายหลัง ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย

รวม
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

2. สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงราย

1 มาตรการลดตนทุนการผลิตและการเพิ่มโอกาสในการ 5 พื้นที่ ต.ค.58 - 30 ก.ย.59 อ.ขุนตาล,อ.พาน,อ.เชียงของ,

แขงขันสินคาเกษตรดวยระบบสงเสริมการเกษตรแบบ อ.แมสรวย จ.เชียงราย

แปลงใหญ

2 โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ 2 พื้นที่ 20,000 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59  - บานดงชัย  อ.เวียงเชียงรุง

 - บานรองปลาขาว อ.เมือง 

3 โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศูนยหลัก) 2 พื้นที่ 270,000 ธ.ค.58 - มิ.ย.59  - บานนาโต อ.แมฟาหลวง

 - บานปาเกี๊ยะ อ.แมสรวย

4 ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 2 พื้นที่ ธ.ค.58 - มิ.ย.59  - บานหนองหลวง อ.เวียงชัย

 - บานทาศาลา อ.แมสาย

รวม 290,000
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

3. สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย

1 โครงการเพิ่มสมรรถนะดานการบริหาร และจัดการพลังงาน

ครบวงจรในชุมชนระดับตําบลและวิสาหกิจชุมชน (SMEs)

ประจําป 2559 

1.1 พื้นที่ ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงาน 1 แหง 310,000 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59 องคการบริหารสวนตําบลแมสลองใน

อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย

1.2 พื้นที่ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมใน 1 แหง 245,000 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59 องคการบริหารสวนตําบลปากอดํา

ครัวเรือน อ.แมลาว จ.เชียงราย

1.3 พื้นที่ทั่วไปเนนลดใชพลังงานไฟฟา 1 แหง 267,000 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59 องคการบริหารสวนตําบลปาซาง

อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

1.4 สรางความเขมแข็งสําหรับชุมชนเกา ป พ.ศ.2558 1 แหง 140,000 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59 องคการบริหารสวนตําบลสันมะคา

อ.ปาแดด จ.เชียงราย

2 โครงการ เชียงราย"มีพลังงาน มีความสุข" 2 แหง 920,000 1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59  - องคการบริหารสวนตําบลเวียงหาว

อ.พาน จ.เชียงราย

 - องคการบริหารสวนตําบลแมลอย

อ.เทิง จ.เชียงราย

รวม 1,882,000
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

4. สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงราย

1 โครงการอบรมโครงการสงเสริมความรูดานคุมครองแรงงาน 50 คน 23,600 ไตรมาส 1 องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

แกแรงงานนอกระบบ และผูที่เกี่ยวของ อ.พาน จ.เชียงราย

2 โครงการอบรมการสรางและพัฒนาความเขมแข็งเครือขาย 50 คน 26,800 ไตรมาส 1

การคุมครองแรงงานในระบบ

3 โครงการสงเสริมความรูเพื่อเตรียมความพรอมเด็กกอน 100 คน 6,200 ไตรมาส 1 ศูนยศุภมิตเพื่อการพัฒนา - เชียงราย

เขาสูตลาดแรงงาน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

4 โครงการอบรมการสรางและพัฒนาความเขมแข็งเครือขาย 50 คน 26,800 ไตรมาส 1 องคการบริหารสวนตําบลสันติสุข

การคุมครองแรงงานนอกระบบ อ.พาน จ.เชียงราย

5 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติตามกฎหมาย 30 คน 12,000 ไตรมาส 1 ศูนยพัฒนาฝมือแรงงาน

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน จังหวัดเชียงราย

6 การปองกันและแกไขปญหาเอดสและวัณโรคใน 50 คน 15,000 ไตรมาส 1

สถานประกอบ

7 อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001-2553 20 แหง 49,000 ไตรมาส 2

ระดับพื้นฐาน

8 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย 80 คน 43,600 ไตรมาส 1 อบจ.เชียงราย

คุมครองแรงงานแกแรงงานโยกยายถิ่นฐานเพื่อรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียน

9 โครงการเสริมสรางวินัยการทํางานในภาคอุตสาหกรรม 40 คน 29,600 ไตรมาส 1 อบจ.เชียงราย

10 โครงการอบรม ประชุมชี้แจงเดี่ยวกับการจัดทําระบบ 50 คน 40,000 ไตรมาส 1 

มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการ

11 โครงการรณรงคสงเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล) 100 คน 25,000 ไตรมาส 2 

12 จัดงานวันแรงงาน 1 ครั้ง 19,000 ไตรมาส 3

รวม 316,600
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

5. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย

1 โครงการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร 130 คน 52,000 ม.ค.-59 อบจ.เชียงราย

คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงรายและเครือขาย

ยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรมจังหวัดเชียงราย เพื่อการ

ชวยเหลือสงเคราะหผูกระทําผิด"

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน 50 คน 170,000 กทม.,จ.เพชรบุรี

ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําป 2559

(กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการ

ปฏิบัติงานสูความสําเร็จ)

รวม 222,000

6. ศูนยวิจัยพืชสวน

1 แผนงาน 1 สงเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคา 28 โครงการทดลอง 5,420,415 ป พ.ศ.2559 ศวส.ชร.

ภาคการเกษตร

ผลผลิตที่ 1 ผลงานวิจัยดานพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ

1.การวิจัยพันธุยางใหเหมาะสมกับพื้นที่กึ่งแหงแลง

2.วิจัยและพัฒนาปทุมมาและกระเจียวเพื่อการคา

3.วิจัยและพัฒนาพันธุไมดอกที่ขยายพันธุดวยเมล็ด

4.วิจัยการอนุรักษเชื้อพันธุกรรมไมดอกไมประดับเพื่อการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน

5.วิจัยและทดสอบพันธุดาหลาลูกผสมในแหลงปลูกตางๆ

6.วิจัยและพัฒนาพันธุกลวยไมสกุลแวนดาเพื่อการคา

7.วิจัยและพัฒนากลวยไมสกุลรองเทานารีเพื่อการคาระยะที่ 2

8.วิจัยและพัฒนากลวยไมศักยภาพอื่นๆ
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

9.วิจัยปรับปรุงพันธุพริกเพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพตามมาตรฐาน

สากล

10.วิจัยและพัฒนาพันธุและเทคโนโลยีการผลิตถั่วลันเตา

11.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเชิงคุณภาพ ระยะที่ 2

12.วิจัยปรับปรุงพันธุมะเขือเทศ

13.วิจัยการปรับปรุงพันธุสับปะรด ระยะที่ 2

14.วิจัยและพัฒนาเพิ่มประสิมธิภาพการผลิตและการจัดการ

คุณภาพในโซอุปทานสับปะรดสดเพื่อการสงออก

15.วิจัยพัฒนาพันธุลําไย ระยะที่ 2 (ป 2559-2564)

16.วิจัยพัฒนาพันธุลิ้นจี้ ระยะที่ 2 (ป 2559-2564)

17.วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตลิ้นจี่ภาคเหนือตอนบน

18.วิจัยและพัฒนาการผลิตสมโอคุณภาพเพื่อการสงออก

ในแหลงปลูกจังหวัดเชียงราย

19.วิจัยและพัฒนาพันธุสัมโอ ระยะที่ 2 (ป 2559-2564)

20.วิจัยและพัฒนาสมเปลือกลอนในเขตภาคเหนือ ระยะที่ 2

21.วิจัยการปรับปรุงและพัฒนาสมเปลือกลอน

22.วิจัยและพัฒนาพันธุเทคโนโลยีการผลิตปญจขันธุ

23.วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบแดง

24.วิจัยและพัฒนาชาน้ํามัน

25.วิจัยการปรับปรุงพันธุและศึกษาเทคโนโลยีการผลิต

มะคาเดเมีย

26.วิจัยการปรับปรุงพันธุกาแฟอาราบิกา

27.วิจัยและพัฒนาบัวหลวงเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม

28.วิจัยการเพาะเห็ดที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยภาคเหนือตอนบน



422

ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

2 ผลผลิตที่ 2 พันธุพืชและปจจัยการผลิต 2,223,800 ป พ.ศ.2559 ศวส.ชร.

1.มันฝรั่ง

GO 50,000 หัว

G1 5 ตัน

G2 3 ตัน

2.ถั่วลันเตา 100 ก.ก.

3.ปทุมมา

GO 2,000 หัว

G1 3,000 หัว 

พันธุจําหนาย 6,000 หัว

4.ไผหลี่จู 500 ตน

5.เมล็ดสมตางประเทศ 10 ก.ก.

6.เจียวกูหลาน 3,000 ตน

7.สมไรเมล็ด 3,000 ตน

8.ลิ้นจี่ 500 ตน

9.หนอสับปะรด 500 ตน

แปลงผลิตหนอสับปะรด 30,000 หนอ

10.กลวยไข 600 ตน

11.สตอเบอรี่ 2,000 ตน

12.ลําไย 2,000 ตน

13.เชื้อเห็ดตับเตา 3,000 ขวด

14.แปลงแมพันธุสม 6 ไร

15.แปลงสวนเดิม 254 ไร
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ระยะเวลา

ดําเนินการ
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3 ผลผลิตที่ 3 เกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ 800,000 ป พ.ศ.2559 โครงการพัฒนาดอยตุง

1.โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.เชียงราย

1.กิจกรรมที่ 1 ศึกษา/ทดสอบพืชเศรษฐกิจและระบบ

การปลูกพืช

1.1 ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตปญจขันธอินทรีย 0.25 ไร

1.2 แปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลิตกาแฟ อาราบิกา 5 ไร

1.3 แปลงตนแบบการผลิตไผหวาน 1 ไร

1.4 แปลงตนแบบการผลิตหัวพันธุและเมล็ดพันธุไมดอก 5 ไร

ไมประดับ

1.5 แปลงตนแบบพันธุยางพาราบนพื้นที่สูง 8 ไร

1.6 แปลงตนแบบการเพาะเห็ดตับเตาบนพื้นที่สูง 0.25 ไร

1.7 ศึกษาการผลิตไมผลเมืองหนาว 2 ไร

1.8 แปลงตนแบบพันธุองุน 0.5 ไร

1.9 แปลงตนแบบการผลิตไหลสตอเบอรี่ 1 ไร

1.10 แปลงตนแบบการผลิตผักอินทรีย 1 ไร

2 กิจกรรมที่ 2 ถายทอดเทคโนโลยี

2.1 ถายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุไมดอก 50 ราย

2.2 การศึกษาดูงานในโครงการ 100 ราย

2.3 การเปนวิทยากรและการตอนรับผูเยี่ยมงาน 6 ครั้ง

3 กิจกรรมที่ 3 การผลิตและกระจายพันธุพืช

3.1 เมล็ดพันธุไมดอกเมืองหนาว 5 ชนิด 10 ก.ก.

3.2 การผลิตไมดอกถุง ไมดอกกระถาง + พืชผักและไมแขวน 20,000 ถุง/กระถาง

เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ กรมวิชาการเกษตร
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4 กิจกรรมที่ 4 การติดตามงานและบริหารโครงการ

4.1 ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานผล 4 ครั้ง

2. โครงการศูนยการเรียนรูการผลิตพืชตามแนวพระราชดําริ 200,000 ป พ.ศ.2559 ศวส.ชร.

ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม

2.1. ถายทอดเทคโนโลยี

 - แปลงตนแบบ

2.1.1 แปลงตนแบบระบบการปลูกพืชในพื้นที่นา 6 ไร

2.2 แปลงตนแบบการปลูกพืชผสมผสาน

2.2.1 ไผหวานนอกฤดู 1 ไร

2.2.2 ผลิตไผหวานนอกฤดู 1 ไร

2.2.3 ผลิตมะนาวนอกฤดู 1 ไร

2.2.4 ผลิตไมผล 4 ไร

2.2.5 ผลิตพืชสมุนไพร 1 ไร

2.2.6 ผลิตพืชผัก 1 ไร

2.2.7 เลี้ยงปลาในกระชัง 4,000 ตัว

2.3 การจัดทําโสตสาธารณูปกรณ

2.3.1 การจัดทําเอกสารคําแนะนํา 1 เรื่อง

1) เรื่องแนะนําศูนยฯเรียนรู 1,000 แผน

2.3.2 การจัดทําโปสเตอร 6 เรื่อง

1) เรื่องการผลิตเห็ดตับเตา,ชาสมุนไพรจิงจูฉาย,โปรงฟา

2) การเพาะเห็ดนางฟา นางรม

3) การผลิตเห็ดตับเตา

4)การผลิตสมุนไพรเจียวกูหลาน

5) การผลิตเชื้อไตรโคเดอรมา

6) มะนาวนอกฤดู
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ดําเนินการ

สถานที่
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2.4 การตอนรับเกษตรกรเยี่ยมชมดูงาน 1,000 ราย

2.4.1 การผลิตและกระจายพันธุพืช 2,000 ตน

2.4.2 การขยายพันธุพืชโดยวิธีการปกชําพืช 1,500 ตน

เชน ผักหวานบาน ไผหวาน สมุนไพร

2.4.3 การขยายพันธุพืชผักสมุนไพรทั่วไป 2,000 ตน

 - การจัดอบรมทั้งหมด 3 หลักสูตร

* การเพาะเห็ดอยางงายทําไดในครัวเรือน 2 หลักสูตร 100 ราย

* การแปรรูปสมุนไพร 2 รุน 200 ราย

3. โครงการวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน 400,000 ป พ.ศ.2559 โครงการวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันฯ 

กิจกรรมที่ 1 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย

1. โครงการวิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามัน

 - ทดสอบการปลูกไนเจอร 5 ไร

 - ทดสอบการปลูกงามอน 1 ไร 10 สายพันธุ

 - ทดสอบการปลูกลาเวนเดอร รวบรวม 4 สายพันธุ

 - ชาสมุนไพร รวบรวม 7 สายพันธุ

2. ศึกษารวบรวมสมุนไพรหายาก 9 ไร

 - ปรับปรุงภูมิทัศนเพื่อใหมีสภาพที่เหมาะสมตอพืช/สวยงาม

และเตรียมการรับเสด็จ

 - รวบรวม/ประสานงาน/จัดหาพันธุพืชสมุนไพรหายาก อื่นๆ

4. โครงการจักพันธุเพ็ญศิริ

กิจกรรมที่ 1 

 - ติดตามงานตรวจรับรอง GAP ติดตามงานตรวจรับรอง 200 ราย 60,000 ป พ.ศ.2559 โครงการจักรพันธุเพ็ญศิริ อ.แมสาย

แปลงเกษตรกรผูปลูกผักในเครือขายของโครงการ จ.เชียงราย

รวม 9,104,215
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ระยะเวลา
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สถานที่
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7. การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานเชียงราย

1 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลทองเที่ยว นักทองเที่ยว สื่อมวลชน และหนวยงาน 1,250,000 ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย - พะเยา

ภาครัฐและเอกชน

2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวกลุมผูสูงวัย นักทองเที่ยวผูสูงอายุ 1,000,000 ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย - พะเยา

3 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวกลุมผูหญิง นักทองเที่ยวผูหญิง 1,100,000 ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย - พะเยา

4 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวในวันธรรมดา นักทองเที่ยวทั่วไป 750,000 ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย - พะเยา กลุมประเทศAEC

5 โครงการ AEC Connectivity นักทองเที่ยวชาวไทย 1,000,000 ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย เมียนมาร สปป.ลาว

6 โครงการประสานความรวมมือเครือขายทางการตลาดและ นักทองเที่ยว ผูประกอบการทองเที่ยว 1,710,000 ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย - พะเยา

เสริมศักยภาพดานการตลาดการทองเที่ยว สื่อมวลชน และหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน

7 โครงการ Green Tourism นักทองเที่ยว กลุมปนจักรยาน 600,000 ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย - พะเยา

8 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู นักทองเที่ยว กลุมครอบครัว และเยาวชน 1,200,000 ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย - พะเยา

9 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรู นักทองเที่ยว กลุม Gen Y 1,200,000 ต.ค.58 - ก.ย.59 จ.เชียงราย - พะเยา

และกลุมเรียนรู

รวม 9,810,000
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8.สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงราย

1 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานดานประชาคมและวัฒนธรรม กลุมผูนําชุมชนและอาสาสมัครใน 5 ตําบล 44,135 ธ.ค.-58 อ.เชียงของ

สวนภูมิภาค (อาเซียน) ของ อ.เชียงของ

2 โครงการออกหนวยบริการสังคม หนวยงานในสังคมกระทรวงฯ พม.ใน 32,000 เม.ย.-59 ยังไมไดระบุ

พื้นที่เชียงราย หนวยงานภาคสังคมและ

ประชาชนทั่วไป

3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมตอตานการคามนุษยของเด็กและ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย 50,000 ต.ค.58 - มิ.ย.59 กิจกรรมภายในจังหวัด

เยาวชน

4 ฝกอบรมเผยแพรความรูพระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม ประชาชนกลุมเสี่ยง จํานวน 100 คน 70,000 ธ.ค.-58 กิจกรรมภายในจังหวัด

การคามนุษย พ.ศ.2551 แกประชาชนกลุมเสี่ยงตามสถานการณ

ของจังหวัด

5 โครงการพัฒนากลไกเครือขายในการปองกันและแกไข ทีมสหวิชาชีพดานการปองกันและ 81,800 ธ.ค.-58 อ.เชียงของ

ปญหาการคามนุษย ปราบปรามการคามนุษย จํานวน 30 คน

6 โครงการอบรมวิทยากรเพื่อปองกันการคามนุษย บุคลากรที่ทํางานดานการฝกอบรม 55,000 ม.ค.-59 กิจกรรมภายในจังหวัด

จํานวน 50 คน

7 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุมเปาหมายเพื่อปองกันการถูก ประชาชนกลุมเสี่ยง จํานวน 2 รุนๆ ละ 175,600 มี.ค. - เม.ย.59 ยังไมไดกําหนดกิจกรรมภายในจังหวัด

ลอลวง (ฝกอาชีพระยะสั้น 30 วัน) 20 คน 

8 โครงการอบรมใหความรูเพื่อปองกันการถูกลอลวง เด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงจํานวน 100 คน 12,000 มิ.ย.-59 ยังไมไดกําหนดกิจกรรมภายในจังหวัด

9 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและภาคประชาสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง 514,900 ม.ค.-59 ยังไมไดกําหนดกิจกรรมภายในจังหวัด

เพื่อจัดสวัสดิการ ของมนุษย (อพม.) 18 อําเภอ

10 โครงการเสริมสรางเครือขายในชุมชนเพื่อปองกันการทุจริต คณะกรรมการศูนยพัฒนาครอบครัวใน 25,000 ธ.ค.-58 กิจกรรมภายในจังหวัด

และประพฤติมิชอบ ชุมชน (ศพค.)

11 กิจกรรมจัดประชุมสมัชชาสตรีระดับจังหวัด กลุมสตรีจังหวัดเชียงราย 20,000 ธ.ค.58 - ม.ค.59 กิจกรรมภายในจังหวัด

12 กิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล กลุมสตรี/หนวยงานที่เกี่ยวของ 20,000 ภายในไตรมาส 2 ของ กิจกรรมภายในจังหวัด

ปงบประมาณ 2559
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13 โครงการปองกันและแกไขปญหาการคาประเวณี/สงเสริม กลุมสตรีจังหวัดเชียงราย 20,000 มี.ค.-59 กิจกรรมภายในจังหวัด

การทองเที่ยวปลอดบริการ

14 งานวันครอบครังระดับจังหวัด เครือขาย อปท. จังหวัดเชียงราย 50,000 ภายในไตรมาส 2 ของ กิจกรรมภายในจังหวัด

ปงบประมาณ 2559

15 สมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เครือขาย อปท. จังหวัดเชียงราย 55,000 ภายในไตรมาส 2 ของ กิจกรรมภายในจังหวัด

ปงบประมาณ 2559

16 โครงการสงเสริมการยกระดับศูนยเด็กเล็กใหมีการพัฒนา เด็กในระดับปฐมวัย 106,800 ไตรมาสที่ 1 - 2 และ 4 อ.เมืองเชียงราย

คุณภาพตามมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ ของงบประมาณ

17 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็ก กลุมผูปกครองในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน 2,720,000 ไตรมาสที่ 1 - 3 ของ สถานรับเลี้ยงทั่วจังหวัดเชียงราย

เอกชน ปงบประมาณ 2559

18 โครงการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภไมพรอม เด็กและเยาวชนอายุต่ํากวา 21 ป 278,000 ม.ค.58 - ม.ค.59 สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย

19 โครงการเตรียมความพรอมประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ อปท. และศูนยพัฒนาผูสูงอายุ (ศพอส) 97,500 ธ.ค.-58 ศพอส. จํานวน 15 ศูนยทั่วจังหวัด

จํานวน 15 ศูนย เชียงราย

20 โครงการบริหารจัดการศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริม กลุม/ชมรมผูสูงอายุ จํานวน 2 พื้นที่ 15,000 ธ.ค.-58 ศพอส. จังหวัดเชียงราย

อาชีพเพื่อผูสูงอายุ ตนแบบ

21 การสงเสริมสังคมคุณภาพเพื่อผูสูงอายุ (งานวันผูสูงอายุแหงชาต)ิ ชมรมผูสูงอายุจังหวัดเชียงราย 70,000 เม.ย.-59 กิจกรรมภายในจังหวัด

รวม 4,512,735
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

9.สํานักบริหารพื้นที่อนุกรักษที่ 15 (เชียงราย)

1 แผนงานพัฒนาและเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ 1.เพื่อฟนฟูอนุรักษและปรับปรุงแหลง ต.ค.58 - ก.ย.59

ผลผลิตที่ 1 แหลงทองเที่ยวในพื้นที่อนุกรักษ ทองเที่ยวใหมีความพรอมในการรองรับ

 - กิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุกรักษ นันทนาการ การทองเที่ยว

1.สวนอุทยานแหงชาติ 2.เพื่อสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว

2.วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน อันเปนการกระจายรายไดใหแกแรงงาน

3.อุทยานแหงชาติดอยหลวง ในภาคชนบท

4.อุทยานแหงชาติขุนแจ 3.เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนัก

5.อุทยานแหงชาติลําน้ํากก (สํารวจ) ถึงความสําคัญในการอนุรักษทรัพยากร

และสิ่งแวดลอม

4.สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน

2 แผนงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ต.ค.58 - ก.ย.59

ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ปาตนน้ําที่ไดรับการบริหารจัดการ

 - กิจกรรมงานจัดการลุมน้ํา

1.สวนจัดการตนน้ํา

2.ศูนยจัดการตนน้ําที่ 1 (ลุมน้ําแมลาว)

3.ศูนยจัดการตนน้ําที่ 2 (ลุมน้ําอิง - โขง)

4.ศูนยภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการตนน้ํากก - โขง

5.หนวยจัดการตนน้ําแมหอม

6.หนวยจัดการตนน้ําแมงา 

7.หนวยจัดการตนน้ําแมซาย

8.หนวยจัดการตนน้ําหวยหมากเลี่ยม

9.หนวยจัดการตนน้ําแมพริก

10.หนวยจัดการตนน้ําแมสาน

11.หนวยจัดการตนน้ําแมสรวย
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

12.หนวยจัดการตนน้ําแมยาว

13.หนวยจัดการตนน้ําแมตาชาง

14.หนวยจัดการตนน้ําแมปูน

15.หนวยจัดการตนน้ําขุนลาว

16.หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําแมจัน

17.หนวยจัดการตนน้ําดอยปางหนุน

18.หนวยจัดการตนน้ําแมคํา

19.หนวยจัดการตนน้ําแมสลอง

20.หนวยจัดการตนน้ําหงาว - งาว

21หนวยจัดการตนน้ําแมยางมิ้น

22.โครงการฟนฟูพื้นที่อนุรักษตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร

การจัดการทรัพยากรน้ํา อุทยานแหงชาติลําน้ํากก แปลงที่ 3

จังหวัดเชียงราย

23.โครงการฟนฟูพื้นที่อนุรักษตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร

การจัดการทรัพยากรน้ํา อุทยานแหงชาติลําน้ํากก แปลงที่ 4

จังหวัดเชียงราย

 - กิจกรรมงานบํารุงปา

1.หนวยจัดการตนน้ําแมหอม

2.หนวยจัดการตนน้ําแมงา

3.หนวยจัดการตนน้ําแมซาย

4.หนวยจัดการตนน้ําหวยหมากเลี่ยม

5.หนวยจัดการตนน้ําแมพริก

6.หนวยจัดการตนน้ําแมสาน

7.หนวยจัดการตนน้ําแมสรวย

8.หนวยจัดการตนน้ําแมยาว
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

9.หนวยจัดการตนน้ําแมตาชาง

10.หนวยจัดการตนน้ําแมปูน

11.หนวยจัดการตนน้ําแมขุนลาว

12.หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําแมจัน

13.หนวยจัดการตนน้ําดอยปางหนุน

14.หนวยจัดการตนน้ําแมคํา

15.หนวยจัดการตนน้ําแมสลอง

16.หนวยจัดการตนน้ําหงาว - งาว

17.หนวยจัดการตนน้ําแมยางมิ้น

 - กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควันขามแดนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ

1.สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา

2.ศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงราย

3.สถานีควบคุมไฟปาเชียงราย

4.สถานีควบคุมไฟปาขุนแจ

5.สถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

6.สถานีควบคุมไฟปาภูชี้ฟา

3 แผนงานสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในการเขาสู เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันไฟปา ต.ค.58 - ก.ย.59

ประชาคมอาเซียน และเสริมสรางความรวมมือเพื่อการแกไข

โครงการที่ 2 โครงการเสริมสรางความรวมมือในการแกไข ปญหาไฟปาและหมอกควันขามแดน

ปญหาไฟปาและหมอกควันขามแดนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ

1.กิจกรรมเสริมสรางความรวมมือในการแกไขปญหาไฟปา

และหมอกควันขามแดนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษ

1.สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

2.ศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงราย

3.สถานีควบคุมไฟปาเชียงราย

4.สถานีควบคุมไฟปาขุนแจ

5.สถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

6.สถานีควบคุมไฟปาภูชี้ฟา

4 แผนงานปองกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ 1.เพื่อเตรียมความพรอม ความเขาใจให ต.ค.58 - ก.ย.59

ภูมิอากาศ แกเจาหนาที่ และชุมชนในการดําเนินงาน

โครงการที1่ โครงการลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาค ดานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปาไมโดยสรางแรงจูงใจและกระบวนการมีสวนรวม และกลไกเรดดพลัส

2.กิจกรรมเตรียมความพรอม เสริมความแข็งแกรงและพัฒนา 2.เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนัก

เทคนิคการดําเนินกิจกรรมกลไกเรดดพลัส ถึงบทบาทของทรัพยากรปาไมที่มีตอการ

1.กลุมงานวิชาการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.เพื่อสรางเครือขายในการดําเนิน

กิจกรรมโครงการเรดดพลัสในทุกระดับ

ในอนาคต

4.เพื่อประชาสัมพันธความรูความเขาใจ

ในแนวทางการดําเนินการของกลไกเรดด

พลัสและการเจรจาตกลงในประชาคมโลก

ภูมิอากาศดานปาไมและกลไกเรดดพลัส

5.เพื่อใหมีขอมูลในการพัฒนาเทนนิค

วิชาการมาตรฐาน แนวทาง ขอปฏิบัติและ

ขอตกลงรวมกันของทุกภาคสวน ในเรื่อง

ของการพัฒนาเสนฐานการปลอยอางอิง

ภาคปาไม การติดตาม ตรวจสอบการ
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงไปของทรัพยากรปาไม

กลไกทางการเงินและการแบงปนผล

ประโยชนคารบอนเครดิต รวมถึงการ

ปองกันผลกระทบที่จะเกิดตอสังคมและ

สภาพแวดลอม เมื่อมีการดําเนินกลไก

เรดพลัสในอนาคต

5 แผนงานรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ ต.ค.58 - ก.ย.59

แกไขปญหาที่ดินทํากิน

ผลผลิตที่ 1 พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ

1.กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม

 - กิจกรรมงานบริหารทั่วไป

1.ฝายแผนงานและติดตามประเมินผล

2.กลุมงานกฎหมาย

3.ศูนยสื่อสาร สบอ.15 (เชียงราย)

 - กิจกรรมงานบริหารสวนภูมิภาค

1.สวนอํานวยการ

 - กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร 1.เพื่อพัฒนาความรู ทักษะใหแกขาราชการ

1.ศูนยฝกอบรมที่ 4 เชียงราย ลูกจางและประชาชนที่เกี่ยวของ

2.เพื่อใหการศึกษาเกี่ยวกับวิชาการดานการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3.เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการ

และลูกจางของกรมอุทยานฯ มีประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นและสามารถนําไป

บริหารหรือถายทอดใหประชาชนไดรับ

ประโยชน
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

4.ติดตามประเมินผลและการจัดระบบ

ประกันคุณภาพการฝกอบรม

 - กิจกรรมงานสารสนเทศปาไม 1.เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไป

1.งานสารสนเทศปาไม นักเรียนนิสิต นักศึกษา องคกรภาครัฐและ

ภาคเอกชน รวมทั้งสื่อมวลชนไดเห็นความ

สําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ปาไมและสัตวปา และใหความรวมมือใน

การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติปาไม

และสัตวปาใหคงอยู

2.เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรงาน/

โครงการตางๆตามมติคณะรัฐมนตรี 

กิจกรรมของหนวยงาน ตลอดจนงาน/

โครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงาน 

ตลดจนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงาน

รวมดําเนินการกับสวนราชการอื่นๆ ในการ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติปาไมและสัตวปา

3.เพื่อใหกลุมเปาหมาย ประชาชนทั่วไป

นักเรียน นักศึกษาองคกรภาครัฐและเอกชน

เขาใจนโยบาย/โครงการตางๆ โดยใหความ

รวมมือและสนับสนุน ตลอดจนมีภาพพจน

และทัศนคติที่ดีตอหนวยงานภาครัฐ

 - กิจกรรมงานคุมครองพื้นที่ปาอนุรักษ

1.สวนอนุรักษและสายตรวจปราบปราม จํานวน 3 สาย 1.เพื่อปองกันปราบปรามการบุกรุกทําลาย

ปาและพื้นที่สวนปาที่พนการบํารุงรักษา มิให

ถูกทําลาย
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

2.เพื่อปราบปรามการกระทําผิดกฏหมาย

วาดวยการปาไมและลักลอบคาสัตวปา

และการทารุณสัตวปา

3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นและประชาชนมีความเขาใจใน

บทบาทหนาที่ของการมีสวนรวมในการ

อนุรักษทรัพยากรปาไมในทองถิ่นของตน

อยางตอเนื่อง

 - กิจกรรมงานสงวนและคุมครองสัตวปา 1.เพื่อสงวนและคุมครองสัตวปาและถิ่นที่

1.สวนอนุรักษสัตวปา อยูอาศัยของสัตวปา

2.เขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย 2.เพื่อศึกษาและสงเสริมเผยแพรการอนุรักษ

3.สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาหนองบงคาย สัตวปา

4.สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาดอยตุง 3.เพื่ออนุรักษชนิดพันธุและเพิ่มจํานวน

5.สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาแมลาว ประชากรสัตวปาที่หายากและใกลสูญพันธุ

6.หนวยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเปนเขตหามลา

สัตวปาแมโท

7.หนวยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเปนเขตหามลา

สัตวปาเชียงแสน

8.หนวยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเปนเขตหามลา

สัตวปาเชียงรุง

9.หนวยควบคุมพื้นที่เพื่อเตรียมการประกาศเปนเขตหามลา

สัตวปาดอยอินทรีย

 - กิจกรรมงานคุมครองพันธุสัตวปาตามอนุสัญญา (CITES) เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามอนุสัญญาวา

1.ดานตรวจสัตวปาแมสาย ดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปา

2.ดานตรวจสัตวปาทาอากาศยานเชียงราย และพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES) และ 
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

3.ดานตรวจสัตวปาเชียงของ พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535

4.ดานตรวจสัตวปาเชียงแสน

 - กิจกรรมงานอุทยานแหงชาติ

1.สวนอุทยานแหงชาติ

2.อุทยานแหงชาติดอยหลวง

3.อุทยานแหงชาติขุนแจ

4.อุทยานแหงชาติลําน้ํากก (สํารวจ)

5.วนอุทยานถ้ําหลวง-ขุนน้ํานางนอน

6.วนอุทยานภูชี้ฟา

7.วนอุทยานน้ําตกแมโท

8.วนอุทยานสันผาพญาไพร

9.วนอุทยานดอยหัวแมคํา

10.วนอุทยานพญาพิภักดิ์

11.วนอุทยานน้ําตกตาดควัน

12.วนอุทยานน้ําตกหวยแมสัก

13.วนอุทยานดอยพระบาท

14.วนอุทยานวังธารทอง

15.วนอุทยานภูลังกา

16.วนอุทยานน้ําตกตาดทอง

17.วนอุทยานตาดสายรุง

18.วนอุทยานถ้ําผาแล

19.วนอุทยานภูชมดาว

20.วนอุทยานน้ําตกขุนน้ํายาบ

21.วนอุทยานน้ําตกมิโอฉอแดะ

22.วนอุทยานริมโขง
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

23.วนอุทยานชาพันป

24.วนอุทยานหวยทรายมาน

25.วนอุทยานน้ําตกตาดสวรรค

26.วนอุทยานน้ําตกศรีชมภู

27.วนอุทยานรองคําหลวง

28.วนอุทยานน้ําตกดอนศิลา-ผางาม

29.วนอุทยานวนอุทยานน้ําตกหวยกางปลา

30.วนอุทยานหวยน้ําชาง

31.วนอุทยานน้ําตกหวยน้ําอุน

32.วนอุทยานดอยกาดผี

33.วนอุทยานน้ําตกแมสลอง

34.วนอุทยานแมสลอง

 - กิจกรรมงานควบคุมไฟปา 1.เพื่อลดพื้นที่เสียหายอันเนื่องมาจากไฟปา

1.สวนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา ใหเหลือนอยที่สุด

2.ศูนยปฏิบัติการไฟปาเชียงราย 2.เพื่อสรางจิตสํานึกใหประชนเกิดความรัก

3.สถานีควบคุมไฟปาเชียงราย และหวงแหนทรัพยากรปาไมและลดการ

4.สถานีควบคุมไฟปาขุนแจ จุดไฟเผาปา

5.สถานีควบคุมไฟปาพื้นที่ทรงงานดอยตุงอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

6.สถานีควบคุมไฟปาภูชี้ฟา

 - กิจกรรมงานบํารุงปา 1.เพื่อบํารุงรักษาตนไมที่ปลูกไวตามหลัก

1.สวนปาดอยชาง วิชาการใหมีการเจริญเติบโตอยูในเกณฑที่ดี

2.สวนปาดอยปุย และมีอัตราการรอดตายสูง

3.สวนปาแมสาน-แมใจ 2.เพื่อใหเกิดการจางงานสรางรายไดใหกับ

4.สวนปาดอยตุง ประชาชนในพื้นที่
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

5.สวนปาทากอ 3.เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการ

6.สวนปาแมขะจาน อนุรักษทรัพยากรปาไม

7.สวนปาหวยบง 4.เพื่อฟนฟูสภาพปาที่เสื่อมโทรมใหมีความ

8.สวนปาหวยประสิทธิ์ สมบูรณ

9.สวนปาแมขาวตม-หวยลึก

10.สวนปาแมลาว

11.สวนปาแมมะ-สบรวก

12.สวนปาหวยทรายมาน

13.โครงการปลูกปาเหนือโครงการอางเก็บน้ําหวยกาง

14.โครงการปรับปรุงฯปาหวยสัก-แมกกฝงขวา

15.โครงการปรับปรุงฯปาสงวนแหงชาติปาแมลาวฝงขวาแมสาน

 - แมใจ

16.โครงการปรับปรุงฯปาแมลาวฝงซาย

17.โครงการบานเล็กในปาใหญ บานหวยหญาไซ

18.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบานธารทอง

19.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบานหยวกปาโซ

20.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบานปางขอน

21.โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบานดอยบอ

22.โครงการพํมนาพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ แปลง1

23.โครงการพํมนาพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ แปลง2

24.โครงการพํมนาพื้นที่ดอยยาว ดอยผาหมน ดอยผาจิ แปลง3

25.โครงการ 9 ลานกลา 80 พรรษามหามงคล อุทยานแหงชาติ

ลําน้ํากก

26.สวนปาดอยปุย (ปลูกปาประชาอาสา)

27.อุทยานแหงชาติดอยหลวง
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

28.อุทยานแหงชาติดอยหลวง (วันตนไมประจําปของชาติป 53)

29.โครงการฟนฟูปาในอุทยานแหงชาติลําน้ํากก

30.โครงการฟนฟูพื้นที่อนุรักษตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําอุทยานแหงชาติลําน้ํากก แปลงที่ 1

31.โครงการฟนฟูพื้นที่อนุรักษตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําอุทยานแหงชาติลําน้ํากก แปลงที่ 2

32.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย)

 - กิจกรรมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1.เพื่อเปนการสนองพระราชดําริดานอนุรักษ

1.ศูนยปฏิบัติการโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.เพื่อเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศใหบรรลุผล

ตามนโยบานรัฐบาล

3.เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในชาติมีใจรัก

ตนไม รักปาไม และหวงแหนทรัพยากรปาไม

โดยรณรงคใหคนในชาติมีใจรักตนไม 

รักปาไม และหวงแหนทรัพยากรปาไม และ

สิ่งแวดลอม และมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น

 - กิจกรรมงานพัฒนาการปาไมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 1.เพื่อสนองพระราชดําริในการอนุรักษ

1.สวนประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและกิจการ ทรัพยากรธรรมชาติ และฟนฟูทรัพยากร

พิเศษ ธรรมชาติ ที่เสื่อมโทรมใหกลับอุดมสมบูรณ

2.โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่แรงงานและพื้นที่ขางเคียง) ดังเดิม

3.โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงแมฟาหลวง-แมจัน 2.เพื่อรักษาสภาพปาที่ยังคงสมบูรณอยูไมให

4.โครงการบานเล็กในปาใหญบานหวยหญาไซอันเนื่องมาจาก ถูกทําลายตลอดจนอนุรักษสัตวปาและรักษา

พระราชดําริ สภาพแวดลอมใหคงเดิม

5.โครงการสถานีพัฒนาฯ บานปางขอน 3.นําแนวพระราชดําริเกี่ยวกับดานปาไมและ
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

6.โครงการสถานีพัฒนาฯ บานธารทอง ดานแหลงน้ํามาดําเนินการในพื้นที่ใหคืน

7.โครงการสถานีพัฒนาฯ บานหวยหยวกปาโซ ความสมบูรณและถายทอดใหราษฎรนําไป

8.โครงการสถานีพัฒนาฯ ดอยบอ ปฏิบัติได

9.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพื้นที่ดอยยาว 4.พัฒนาและยกระดับสภาพความเปนอยู

ดอยผาหมน ดอยผาจิ ของประชาชนในบริเวณพื้นที่ใหสามารถพึ่ง

10.โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานสันติสุข พาตนเองไดรวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนา

11.โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานหวยกระ ประเทศอยางยั่งยืน

12.โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานหวยเตื่อ 5.เพื่อใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

13.โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานหนองเขียว ปกปอง ดูแล รักษาและรวมฟนฟูทรัพยากร

14.โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานขุนหวย ปาไมเสื่อมโทรมใหมีความสมบูรณและ

แมเปา สรางจิตสํานึกใหประชาชนในพื้นที่โครงการ

15.โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานขุนแมบง รูคุณคา และหวงแหนทรัพยากรปาไม

16.โครงการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ บานสองพี่นอง 6.เพื่อการศึกษาทดลอง วิจัยดานปาไมและ

17.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษตามแนว อื่นๆ เพื่อนําความรูไปขยายผลตอราษฎร

พระราชดําริ

 - กิจกรรมโครงการหลวง

1.สวนจัดการตนน้ํา เพื่ออนุรักษและพัฒนาพื้นที่ตนน้ํา ในพื้นที่

2.โครงการหลวงหวยน้ําขุน โครงการหลวง โดยจัดการลุมน้ําแบบ

3.โครงการหลวงหวยโปง ผสมผสานและใหชุมชนมีสวนรวมในการใช

4.โครงการหลวงหวยริน และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยาง

5.โครงการหลวงหวยแลง ยั่งยืน

6.โครงการหลวงผาตั้ง

 - กิจกรรมหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม 1.เพื่อสงเสริมและพัฒนาอาชีพทางดาน

1.โครงการหมูบานพิทักษปารักษาสิ่งแวดลอม ปาไมแบบเศรษฐกิจพึ่งตนเองใหกับราษฎร

ในหมูบาน
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ลําดับที่ โครงการ เปาหมาย งบประมาณ
ระยะเวลา

ดําเนินการ

สถานที่

ดําเนินการ

 - กิจกรรมงานบริการวิศวกรรมปาไม

1.ศูนยปฏิบัติการรังวัดที่ดินและวิศกรรมปาไมที่ 2 (เชียงราย) กิจกรรมควบคุมและบริหารหนวยงานดาน

วิศวกรรมปาไม เพื่อจัดหาทดแทนและซอม

แซมเครื่องมือยานพาหนะทางดานวิศวกรรม

ปาไม

 - กิจกรรมงานบริการวิศวกรรมปาไม เพื่อนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ

1.อุทยานแหงชาติดอยหลวง บานปางมะขามปอม แกไขปญหาการจัดการที่ดินในพื้นที่ปา

2.สํานักบริหารพื้นที่นุกรักษที่ 15 พรอมทั้งฟนฟูที่ทํากินใหแกราษฎรใหเปน

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง

 - กิจกรรมงานเพาะพันธุและปลอยสัตวปาคืนสูธรรมชาติ 1.เพื่อฟนฟูพันธุสัตวปาในพื้นที่ปาอนุรักษ

1.สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาดอยตุง 2.เพื่อสรางความสมดุลของระบบนิเวศน

2.สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาแมลาว สัตวปาในพื้นที่ปาอนุรักษ

3.สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาแมจัน

 - โครงการพุทธอุทยานในพื้นที่ปาอนุรักษ 1.เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงทรัพยากร

1.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2.เพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

ในพื้นที่ปาอนุรักษ 

3.เพื่อสรางความรวมมือในการอนุรักษ และ

พัฒนาฟนฟูทรัพยากรปาไม

 - กิจกรรมงานเครือขายการปองกันและปราบปรามการคา

สัตวปาและพืชปาที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน

1.ดานตรวจสัตวปาเชียงแสน

2.ดานตรวจสัตวปาเชียงของ

 - กิจกรรมโครงการดูแลสัตวปาของกลาง 1.เพื่อใหการดูแล รักษาและการดําเนินการ

1.สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาดอยตุง เกี่ยวกับสัตวปาของกลาง
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2.สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาแมลาว 2.เพื่อลดอัตราการตายของสัตวปาของกลาง

3.สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาแมจัน

 - กิจกรรมงานปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหมในสัตว เพื่อเฝาระวัง ปองกันและควบคุมสถานการณ

ธรรมชาติ โรคไขหวัดนกและโรคอุบัติใหมในสัตว

1.สวนอนุรักษสัตวปา ธรรมชาติ ศึกษาวิจัยและจัดทําฐานขอมูล

2.เขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย สัตวปาชนิดที่แหลงรังโรคหรือเสี่ยงตอการ

ติดเชื้อ 

 - กิจกรรมโครงการติดตามแกไขปญหาชางปาและสัตวปาที่ ปองกันและแกไขปญหาชางปาและสัตวปา

สรางผลกระทบตอราษฎรนอกพื้นที่อนุรักษสัตวปา ชนิดอื่นที่สรางผลกระทบตอราษฎร

1.สวนอนุรักษสัตวปา นอกพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาและเขตหาม

ลาสัตวปา

2.กิจกรรมดูแลรักษาพื้นที่ปาอนุรักษ

 - กิจกรรมงานบริหารสวนภูมิภาค

1.สวนอํานวยการ

 - กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร

1.ศูนยฝกอบรมที่ 4 (เชียงราย)

 - กิจกรรมแกไขปญหาที่ดินในพื้นที่อนุรักษ

1.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย)

 - กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพแกไขปญหาไฟปา

1.สถานีควบคุมไฟปาขุนแจ

 - กิจกรรมการควบคุมการคางาชาง

1.สวนอนุรักษสัตวปา

6 แผนงานฟนฟู ปองกัน และจัดการภัยพิบัติ ต.ค.58 - ก.ย.59

โครงการที่ 1 โครงการศูนยขอมูลติดตามการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ปาและเตือนภัยพิบัติ ในพื้นที่ปาอนุรักษ (ระยะที่ 2)
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 - กิจกรรมศูนยขอมูลและเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ปาอนุรักษ เพื่อใหมีระบบการติดตามเปลี่ยนแปลง

1.ศูนยปฎิบัติการสารสนเทศและการสื่อสาร สถานการณพื้นที่ปาไมทั้งดานทรัพยากร

ปาไมและการควบคุมไฟปาดวยการใช

เทคโนโลยีการสํารวจจากระยะไกลรวมกับ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและการพัฒนา

ระบบเตือนภัยสถานการณที่เกี่ยวของกับ

การเสื่อมโทรมของทรัพยากรปาไมและ

สําหรับใชในภารกิจดานการปองกัน

ปราบปรามและควบคุมพื้นที่ใหไดอยางมี

ประสิทธิภาพโดยใชระบบฐานขอมูล

ระบบเฝาติดตามและเตือนภัยสถานการณ

ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม

ในพื้นที่ปาอนุรักษ 

7 แผนงานสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ต.ค.58 - ก.ย.59

ผลผลิตที่ 1 องคความรูดานการอนุรักษปาและสัตวปา

3.กิจกรรมบริหารจัดการดานปาไมและสัตวปา เพื่อใหการบริหารจัดการและใหบริการ

1.กลุมงานวิชาการ ความรูเกี่ยวกับการศึกษาการวิจัยดานปาไม

และสัตวปา

 - กิจกรรมงานพฤกษศาสตรปาไม เพื่อสงเสริมการวิจัยทางพฤกษศาสตรใหมี

1.สวนรุกขชาติโปงสลี แหลงศึกษาพรรณไม และศูนยรวมพรรณไม

2.สวนรุกขชาติเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ตางๆ ที่มีคาหายาก พืชเศรษฐกิจ พืชสมุนไพร

พืชอาหารรวมทั้งเปนที่อนุรักษ และสถานที่

พักผอนหนอนใจในรูปของสวนพฤกษศาสตร

สวนรุกขชาติและสวนรวมพรรณไมปา

รวม
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10.สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

1 การฝกซอมแผนระดับจังหวัด/สาขา/อําเภอ (งบกรม ปภ.) ประชาชน 298,000 ม.ค. - ส.ค.59 พื้นที่จังหวัดเชียงราย

2 โครงการเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

จังหวัดเชียงราย (งบจังหวัด)

1.หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกูชีพกูภัย (OSOS) ครู อาจารย/นักเรียน 4,886,640 ธ.ค.58 - ม.ค.59 หอประชุมโรงเรียนพื้นที่จังหวัด

เชียงราย

2.การเผยแพรองคความรู และเตรียมรับมือภัยพิบัติ ประจําป ประชาชน 379,000 26 ม.ค. - 4 ก.พ.59 สนามบินเกา ฝูงบิน 416

พ.ศ.2559

3.ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพครู อาจารย โรงเรียนหนึ่งทีมกูชีพกูภัย ครู อาจารย 587,810 พ.ย. - ธ.ค.58 โรงแรมเชียงรายแกรนดรูม

4.รณรงคประชาสัมพันธ "ปนเตือนภัย" (Bike for Safety) ประชาชน 734,400 ม.ค.-59 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

เทิดไทองคราชัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 18 อําเภอในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

88 พรรษา ชุมชน/แหลงทองเที่ยว

5.ฝกอบรมจัดตั้งทีมกูชีพกูภัย ประชาชน 1,347,000 ธ.ค.58 - มี.ค.59 ศูนย ปภ. เขต 15 เชียงราย

6.ฝกทบทวนทีมกูชีพกูภัย ประชาชน 933,800 ธ.ค.58 - มี.ค.59 ศูนย ปภ. เขต 15 เชียงราย

7.ฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประชาชน 356,050 ธ.ค.-58 ศูนย ปภ. เขต 15 เชียงราย

จังหวัดเชียงราย (อส.ปภ.ชร.)

8.จางที่ปรึกษา พัฒนาระบบสารสนเทศการติดตามและเฝา ประชาชน 5,000,000 พ.ย.58 - ก.ย.59 อ.เวียงเชียงรุง,อ.เมือง,อ.ดอยหลวง

ระวังสถานการณน้ําเพื่อการเตือนภัยน้ําทวมในพื้นที่เสี่ยงภัย อ.เวียงแกน,อ.เวียงปาเปา

น้ําทวม จังหวัดเชียงราย ระยะที่ 3

3 โครงการบูรณาการภาคีเครือขายในการปองกันและบรรเทา

สาธารณภัยในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

1.กิจกรรมจัดตั้งบุคลากรดานอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ผูใหญบาน/ผูชวยผูใหญบานในพื้นที่ 18 อําเภอ 4,404,000 พ.ย.58 - เม.ย.59 ศูนย ปภ. เขต 15 เชียงราย

เพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับสาธารณภัย

2.กิจกรรมเผยแพรองคความรูและประชาสัมพันธกิจกรรมการ จัดนิทรรศการ การแสดง การเดินสวนสนาม 1,544,210 22-มี.ค.-59 สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องในวัน อปพร. ประจําป 59 อปพร.
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4 โครงการบูรณาการปองกันแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาใน พระภิกษุ ผูนําศาสนา ผูสูงอายุ ผูนําชุมชน/ 483,175 ธ.ค.58 - ม.ค.59 อ.เวียงปาเปา,อ.แมสรวย,อ.เวียงแกน

พื้นที่กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน หมูบาน ผูนําทองถิ่น นักเรียนและเยาวชน อ.เชียงของ

ในโรงเรียน

รวม 20,954,085

11.สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงราย

1 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําและริมทะเล

ทั่วประเทศ งบประมาณป 2559 อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ

เพื่อความมั่นคงป 2559

1.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําคํา ความยาว 400 เมตร 4,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานศรีดอนมูล หมู 9-13 ต.ศรีดอนมูล

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

2.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํากก ความยาว 400 เมตร 4,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานผานศึก หมู 10 ต.ทาขาวเปลือก

อ.แมจัน จ.เชียงราย

3.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําจัน ความยาว 200 เมตร 9,900,000 ปงบประมาณ 2559 บานจอมจันทร หมู 12 ต.สันทราย

อ.แมจัน จ.เชียงราย

4.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําลาว ความยาว 350 เมตร 4,020,000 ปงบประมาณ 2559 บานดายกูแกว หมู 7 ต.เวียงชัย

อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

5.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําอิง (ตอน2) ความยาว 300 เมตร 3,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานศรีดอนชัย หมู 7 ต.ศรีดอนชัย

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

6.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําลาว ความยาว 400 เมตร 3,200,000 ปงบประมาณ 2559 ชุมชนปารวก หมู 5 ต.เวียง

อ.เทิง จ.เชียงราย

7.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําลาว ความยาว 250 เมตร 3,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานเวียงใต หมู 15 ต.เวียง

อ.เทิง จ.เชียงราย

8.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํากก ความยาว 300 เมตร 3,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานริมกก หมู 4 และบานปาออ หมู 5

ต.แมยาว อ.เมือง จ.เชียงราย
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9.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ํากก ความยาว 500 เมตร 4,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานปงเคียน หมู 8 ต.ดงมหาวัน 

อ.เวียงเชียงรุง จ.เชียงราย

2 โครงการปองกันการสูญเสียดินแดนชายฝงแมน้ําชายแดน

ระหวางประเทศอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง

1.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง ความยาว 1,000 เมตร 22,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานสบคํา หมู 5 ต.เวียง

(ตอเนื่องเขื่อนเดิมไป2540ไปทายน้ํา) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

2.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง  (ตอเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว 1,000 เมตร 22,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานหวยเอียน หมู 6 ต.หลายงาว

อ.เวียงแกน จ.เชียงราย

3.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง (ตอเนื่องเขื่อนเดิมป 58 ไปทายน้ํา) ความยาว 1,000 เมตร 22,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานเมืองกาญจน อ.เชียงของ

จ.เชียงราย

4.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง (ตอนเองเขื่อนเดิมไปเหนือน้ํา) ความยาว 1,000 เมตร 22,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานดอนที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ

จ.เชียงราย

5.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง (ตอเนื่องเขื่อนเดิมป 57 ไปทายน้ํา) ความยาว 600 เมตร 14,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานปงของ หมู 5 ต.แมเงิน

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

6.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง (ตอเนื่องเขื่อนเดิมป 57 ไปทายน้ํา) ความยาว 400 เมตร 10,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานสบสม-หาดไคร ต.เวียง

อ.เชียงของ จ.เชียงราย

7.เขื่อนปองกันตลิ่งริมแมน้ําโขง (ตอน3) ความยาว 170 เมตร 4,000,000 ปงบประมาณ 2559 บานทาขันทอง ต.บานแซว

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

3 โครงการพัฒนาเมือง อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติเพื่อความมั่นคง  -  - เทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน

1.โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน จ.เชียงราย

ระยะที่ 2 

รวม 158,120,000
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