ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การรายงานผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
*******************************************
ด้ว ยรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจั กรไทย มาตรา 253 กาหนดให้ ในการดาเนิ น งาน ให้องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ
รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ประกอบ
กับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30(5) กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมิ นผลต่ อสภาท้ องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒ นาท้ องถิ่น พร้อมทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี และข้อ 31 เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นสอดคล้ องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทา
งบประมาณ การใช้ จ่ า ย และผลการด าเนิ น งาน รวมทั้ ง การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ องถิ่น ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข"
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
– เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
– เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ
– เพื่อยกระดับคุณภาพชีิตของประชาชนให้
วิ
ดีขึ้น
– เพื่ อเสริ ม สร้า งความปลอดภัย ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น ของประชาชนในพื้ น ที่ ป กติ แ ละแนวเขต
ชายแดน
– เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
– สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
1. เคหะและชุมชน
2. อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
1. เคหะและชุมชน
2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4. อุตสาหกรรมและการโยธา
5. การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
1. การศึกษา
2. สาธารณสุข
3. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1. การรักษาความสงบภายใน
2. สังคมสงเคราะห์
3. เคหะและชุมชน
4. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
6. อุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
1. เคหะและชุมชน
2. การเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
1. บริหารงานทั่วไป
2. สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3. อุตสาหกรรมและการโยธา
ง. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ทบทวนและเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงรายและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม 2562 ณ อาคารคชสาร ศูนย์ บูรณาการการเรียนรู้และนั นทนาการ ตามกระบวนการที่ บัญญัติไว้ใน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาพื้น ที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
ต่อไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดย
ได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว
การพัฒนาการศึกษาและ
การสาธารณสุข
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์
และยั่งยืน
การพัฒนาด้านการเมือง
การปกครองและการ
บริหาร
ครุภัณฑ์ (ผ.03)
รวม

จานวน
0

2561
งบประมาณ
0.00

จานวน

2562
งบประมาณ

จานวน

2563
งบประมาณ

จานวน

68 114,818,000.00 102

680,823,600.00 167

15 60,050,000.00

70 33,840,000.00

70

208,456,632.00

26 48,289,228.00

47 57,011,442.00

44

17

6,850,000.00

39 65,619,000.00

4

840,000.00

25 11,310,000.00

2564
งบประมาณ

จานวน

2565
งบประมาณ

841,258,000.00

5 61,113,000.00

66

82,496,500.00

27 49,176,500.00

65,867,358.00

45

74,559,426.00

39 61,241,800.00

34

17,351,500.00

41

88,311,500.00

35 18,161,500.00

28 13,240,000.00

46

78,496,000.00

28

24,499,000.00

10

4,700,000.00

20 10,040,000.00

28

21,017,900.00

27

22,654,000.00

18

5,939,000.00

93

87 127,339,228.00 272 294,568,442.00

65,699,280.00
417 1,137,712,270.00 374 1,133,778,426.00 134 200,331,800.00

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จานวน 335 โครงการ งบประมาณ 306,559,138 บาท สามารถจาแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
ครุภัณฑ์ (ผ.03)
รวม

60
53
41
27
37
26
91
335

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
85,800,000.00
51,181,500.00
62,934,858.00
15,605,500.00
17,600,000.00
12,838,000.00
60,599,280.00
306,559,138.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
ยุทธศาสตร์

1.

2.

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

วันท้องถิ่นไทย

เพื่อจัดงานวันท้องถิ่น
ไทยและน้อมราลึกถึง
สานักปลัด พระมหากรุณาธิคุณ
อบจ., สานัก ของพระบาทสมเด็จ
20,000.00 ปลัดเทศบาล พระจุลจอมเกล้า
จานวน 1 ครั้ง/ปี
, สานักงาน เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ปลัด อบต. ที่ทรงโปรดเกล้าจัดให้
มีการปกครองส่วน
ท้องถิ่นในประเทศไทย

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานเพิ่ม
ศักยภาพของ
ข้าราชการ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

เพื่ออบรมและศึกษาดู
งานแก่ ส.อบจ.ชร.
ส่วนกิจการ ผู้บริหาร อบจ.ชร.
สภา, กอง และข้าราชการ อบจ.
425,000.00 กิจการสภา, ชร.ให้ได้รับความรู้ใน จานวน 1 ครั้ง/ปี
สานักกิจการ การบริหารจัดการเพื่อ
สภา
มาปรับใช้กบั การ
บริหารภายในองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์

3.

4.

5.

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจใน
บทบาท อานาจ
หน้าที่ของ
สมาชิกสภา
อบจ.เชียงราย
และการป้อง
ผลประโยชน์ทบั
ซ้อน

ส่วนกิจการ
สภา, กอง
100,000.00 กิจการสภา,
สานักกิจการ
สภา

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการพัฒนา
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดทา
แผนพัฒนา
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
504,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการศูนย์
เครือข่ายเพื่อ
แก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย
(Chiangrai
Clinic Center)

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

วัตถุประสงค์
เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่
ผู้บริหาร อบจ.ชร. ส.
อบจ.ชร.และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องในบทบาท
อานาจหน้าที่ของ
ตนเอง และฝ่ายสภาฯ
ได้อย่างถูกต้อง
ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทบั ซ้อนที่จะ
เกิดขึ้นแก่หน่วยงาน
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทา
แผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย2.
เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มี
ส่วนร่วมและบูรณา
การร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
1.เพื่อให้เป็นศูนย์
ประสานระหว่างส่วน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดเชียงราย
ภาคประชาชน และ
ภาคองค์กรเอกชน2.
เพื่อประชาสัมพันธ์
เพื่อให้การช่วยเหลือ
ประชาชนได้อย่าง
ทันท่วงที ทันต่อ
เหตุการณ์

ผลผลิต

จานวน 1 ครั้ง/ปี

อบรมจานวน 1
ครั้ง/ปี

อบรมจานวน 1
ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์

6.

7.

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ฝึกอบรมเชิง
ปฎิบัติการจัดทา
และประสาน
แผนพัฒนา
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษี
และ
ค่าธรรมเนียม
บารุงองค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

ส่วนการคลัง
200,000.00 , กองคลัง,
สานักคลัง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมสามารถปรับ
วัฒนธรรมการทางาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และ
ผลประโยชน์ส่วนรวมมี
ความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา 2.
เพื่อให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ความ
เข้าใจแนวทางและ
ขั้นตอนในการประสาน
แผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับห้วงเวลา
ของการจัดทาแผนใน
แต่ละระดับ และ
รวบรวมปัญหาความ
ต้องการของประชาชน
มาจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้านและแผนชุมชน
- เพื่อจัดอบรมสัมมนา
ผู้ประกอบการน้ามัน
ก๊าซปิโตรเลียมสาหรับ
รถยนต์ ยาสูบและ
โรงแรม ได้เข้าใจถึง
ระเบียบและวิธีการ
ปฏิบัติในการชาระภาษี
และค่าธรรมเนียม
บารุง อบจ.เชียงรายเพื่อเป็นการยกย่องเชิด
ชูเกียรติผู้ประกอบการ
ในการชาระภาษี ที่มี
การชาระภาษีอย่าง
สม่าเสมอ

ผลผลิต

ดาเนินการจัด
อบรมจานวน 2
รุ่น ๆ ละ 2 วัน

จานวน 1 ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

เสริมสร้าง
มาตรการ
ป้องกันการ
ทุจริตด้านพัสดุ

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการอบรม
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตใน
การทางาน
(Quality of
work life)

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
10.
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย

8.

9.

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ. อบจ.
ส่วนพัสดุ, พ.ศ.2540 และที่
กองพัสดุ แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบ
100,000.00 และ
พัสดุฯ ที่เกี่ยวข้อง การ
ทรัพย์สิน, ป้องกันและ
สานักพัสดุ ปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
1.เพื่อฝึกอบรมพัฒนา
ขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการ
ตนเองของบุคลากร2.
เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างความ
กองการ
สมดุลระหว่างชีวิตและ
100,000.00
เจ้าหน้าที่ การทางาน3.เพื่อ
เสริมสร้างความมัน่ ใจ
ต่อสภาพแวดล้อมใน
การทางานว่ามีสถานที่
ทางานทีป่ ลอดภัย การ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม
เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ
1.เพื่อฝึกอบรมคณะ
ผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและ
พนักงานจ้างให้มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การดาเนินงานตาม
นโยบายของผูบ้ ริหาร
กองการ
550,000.00
และได้แลกเปลี่ยน
เจ้าหน้าที่
เรียนรู้ร่วมกันพร้อม
ศึกษาดูงานหน่วยงาน
ที่เป็นต้นแบบในการ
ทางาน2.เพื่อให้ทราบ
ถึงการดาเนินการของ
หน่วยงานที่เข้าศึกษาดู
งาน

ผลผลิต

จัดอบรม จานวน
1 รุ่น/ปี

อบรมจานวน 1
ครั้ง/ปี

อบรมจานวน 1
ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
1.เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่
บุคลากร อบจ.
เชียงราย ความรู้
ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงาน2.เพื่อ
พัฒนาและเสริมทักษะ
การปฏิบัติหน้าที่ ตาม
นโยบาย3.เพื่อให้
บุคลากรได้ตระหนักให้
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาให้กับ
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานจ้าง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และการทางานให้มี
คุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม

ผลผลิต

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
11.
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการอบรม
หลักสูตร
เสริมสร้าง
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย

331,000.00

กองการ
เจ้าหน้าที่

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
12.
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม

100,000.00

กองการ
เจ้าหน้าที่

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
13.
ปกครองและการ
บริหาร

เสริมสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจใน
กฎหมาย
รัฐธรรมนูญและ
กฎหมายที่
เชื่อมโยงกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตาม
วิถีการปกครอง
ในระบอบ
ประชาธิปไตย

เพื่อจัดอบรม
เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ผู้นา
ส่วนกิจการ
ท้องถิ่น และประชาชน
สภา, กอง
ในเขต จ.เชียงรายให้มี
100,000.00 กิจการสภา,
จานวน 1 ครั้ง/ปี
ความรู้ความเข้าใจใน
สานักกิจการ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สภา
ของไทยและความรู้ถึง
การเชื่อมโยงกับ
กฎหมายอื่นๆ

อบรมจานวนไม่
น้อยกว่า2 ครั้ง/ปี

อบรมจานวน 1
ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
14.
ปกครองและการ
บริหาร

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
15.
ปกครองและการ
บริหาร

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
16.
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่งเสริมการ
สร้างเครือข่าย
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น

ส่วนกิจการ
สภา, กอง
800,000.00 กิจการสภา,
สานักกิจการ
สภา

อบรมเพิ่ม
ศักยภาพผู้นา
ชุมชน

ส่วนกิจการ
สภา, กอง
500,000.00 กิจการสภา,
สานักกิจการ
สภา

เพิ่มศักยภาพ
ความรู้ ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ผัง
เมืองรวม จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
170,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานให้แก่ผู้นา
ท้องที่ ผู้นาท้องถิ่น
ประชาชน ใน จ.
เชียงราย และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มี
ความรู้ความเข้าใจใน
การสร้างกลุ่มเครือข่าย
เพือ่ พัฒนา อปท.ตาม
หลักประชาธิปไตย
-เพื่ออบรมและศึกษาดู
งานให้กับผูน้ าชุมชน มี
ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการ
ชุมชน - เพื่อให้ผู้นา
ชุมชนที่มีภาวะผู้นา มี
มาตรฐานด้าน
คุณธรรม ด้าน
จริยธรรมและเสียสละ
เพื่อส่วนรวม - เพื่อให้
ผู้นาชุมชนมีแนวทางใน
การเสริมสร้าง ความ
สามัคคี ความร่วมมือ
และความเข้มแข็ง
เพื่อให้ อปท. ทุกแห่ง
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานให้
ถูกต้องตามบทบัญญัติ
ที่กาหนดไว้ใน พรบ.
การผังเมือง พ.ศ.
2518 กฎกระทรวง
และกฎหมายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง สามารถ
แก้ไขปัญหาและนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ผลผลิต

จานวน 1 ครั้ง/ปี

จานวน 1 ครั้ง/ปี

อบรมจานวน 1
ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
17.
ปกครองและการ
บริหาร

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
18.
ปกครองและการ
บริหาร

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
19.
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้บุคลากรช่าง ผู้
ส่วนโยธา, ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง
กองโยธา, ของ อปท. ทุกแห่งใน
เพิ่ม
กองช่าง, จังหวัดเชียงราย มี
ประสิทธิภาพ
กองช่าง
ความรู้ความเข้าใจ
อบรม จานวน 1
ความรู้ ความ
200,000.00 สุขาภิบาล, เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ครั้ง/ปี
เข้าใจทางด้าน
กองประปา, ให้ถูกต้องตาม
การช่าง
สานักช่าง, บทบัญญัติที่กาหนดไว้
สานักการ ใน พรบ. และมีองค์
ช่าง
ความรู้ทางด้านการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
ก่อสร้างอาคาร
กองช่าง,
ซ่อมบารุง ศูนย์
เพื่อให้มีสถานที่ศูนย์
กองช่าง
จานวน 1 หลัง
เครื่องจักรกล
ซ่อมบารุง
3,000,000.00 สุขาภิบาล,
ขนาดกว้าง 8.00
(บริเวณหลัง
เครื่องจักรกลที่มั่นคง
กองประปา,
ม. ยาว 56.00 ม.
สานักงาน อบจ.
ถาวร
สานักช่าง,
เชียงราย)
สานักการ
ช่าง
- ปรับปรุงห้อง
วินัย (ชั้น 3) ห้องกองพัสดุฯ ปรับปรุงภายใน
ห้องรองปลัด (ชั้น
อาคาร
ส่วนโยธา,
2) - ปรับปรุงรั้ว
สานักงาน
กองโยธา,
เป็นประตูทาง
องค์การบริหาร
กองช่าง, เพื่อความสวยงาม
เชื่อมอาเภอเมือง
ส่วนจังหวัด
กองช่าง
สะอาดเรียบร้อย
เชียงรายด้านทิศ
เชียงราย และ
500,000.00 สุขาภิบาล, คงทน และปลอดภัย ใต้ และอาคารกอง
อาคารกอง
กองประปา, ของสถานที่และ
ป้องกันฯ
ป้องกันและ
สานักช่าง, ทรัพย์สินของราชการ (ด้านหลัง
บรรเทาสา
สานักการ
สานักงาน อบจ.
ธารณภัย อบจ.
ช่าง
เชียงราย) - ห้อง
เชียงราย
ทางาน
ผู้อานวยการกอง
แผนและ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
20.
ปกครองและการ
บริหาร

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
21.
ปกครองและการ
บริหาร

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
22.
ปกครองและการ
บริหาร

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
23.
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการ
ก่อสร้างโรงจอด
รถจักรยานยนต์
บริเวณ
สานักงาน อบจ.
เชียงราย ต.ริม
กก อ.เมือง
เชียงราย จ.
เชียงราย
ก่อสร้างที่นั่งพัก
คอยสาหรับ ผู้
มาติดต่อ
ราชการบริเวณ
สานักงาน อบจ.
เชียงราย ต.ริม
กก อ.เมือง
เชียงราย จ.
เชียงราย
ปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์
(บ้านพักรับรอง)
ขององค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
ชุมชนเกาะลอย
ต.เวียง อ.เมือง
เชียงราย จ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
250,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้มีสถานที่จอด
รถจักรยานยนต์บริเวณ
สานักงาน อบจ.
เชียงราย

จานวน 1 โรง
ขนาดกว้าง 5.40
ม. ยาว 55.00 ม.
สูง 2.00 ม.

เพื่อให้มีสถานที่นั่งพัก
คอยสาหรับผู้มาติดต่อ
ราชการ บริเวณ
สานักงาน อบจ.
เชียงราย

จานวน 5 หลัง
ขนาดกว้าง 1.20
ม. ยาว 4.00 ม.
สูง 2.20 ม.

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อความปลอดภัยใน
209,000.00 สุขาภิบาล,
จานวน 1 แห่ง
ชีวติ และทรัพย์สิน
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
ก่อสร้างรั้ว
กองช่าง,
พร้อมประตู
กองช่าง
เพื่อความปลอดภัยของ ความยาวรวม
ทางเข้า บริเวณ 2,500,000.00 สุขาภิบาล, สถานที่และทรัพย์สิน 500.00 ม.
หลังสานักงาน
กองประปา, ของราชการ
ความสูง 2.00 ม.
อบจ.เชียงราย
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
900,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
250,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
24.
ปกครองและการ
บริหาร

ก่อสร้างรั้ว
คอนกรีตศูนย์
เครื่องจักรกล
อบจ.เชียงราย
(ดอยเขาควาย)

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
25.
ปกครองและการ
บริหาร

ปรับปรุงระบบ
น้าภายใน
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย ต.ริม
กก อ.เมือง
เชียงราย จ.
เชียงราย

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
26.
ปกครองและการ
บริหาร

ส่วนโยธา,
ก่อสร้างซุ้ม
กองโยธา,
ประตูเมืองเฉลิม
กองช่าง,
พระเกียรติเนื่อง
กองช่าง
ในโอกาสมหา 6,500,000.00 สุขาภิบาล,
มงคล พระราช
กองประปา,
พิธีบรม
สานักช่าง,
ราชาภิเษก
สานักการ
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อความปลอดภัยของ
ยาว 524.00 ม.
สถานที่และทรัพย์สิน
สูง 1.80 ม.
ของราชการ

เพื่อเพิ่มปริมาณน้า
สารองสาหรับการใช้รด
ปรับปรุงระบบน้า
น้าต้นไม้ได้มากขึ้น
รดต้นไม้ จานวน
สามารถบริหารจัดการ
1 แห่ง
น้าได้อย่างพอเพียง
และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประชาชน
หน่วยงาน ได้น้อม
สานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิได้ เกิดความสง่างาม
และสมพระเกียรติ
และร่วมเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก

จานวน 1 แห่ง
ขนาดกว้าง 1.80
ม. ยาว 39.00 ม.
สูง 13.50 ม.

ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
27.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
28.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
29.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กาจัดขยะของ
กอง
500,000.00
เสียอันตราย
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
ส่งเสริมการ
กอง
บริหารจัดการ
250,000.00
สาธารณสุข,
ขยะอย่างยั่งยืน
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
การจัดการ
สาธารณสุข,
สิ่งแวดล้อมและ
กอง
2,000,000.00
การพัฒนาอย่าง
สาธารณสุข,
ยั่งยืน
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อดาเนินการกาจัด
ขยะอันตรายในพืน้ ที่
จ.เชียงราย ได้อย่างมี ดาเนินการ
ประสิทธิภาพและ
จานวน 1 ครั้ง/ปี
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

เพื่ออบรมให้ความรู้
การคัดแยกขยะตาม
นโยบายจังหวัดและจัด
เวทีแลกเปลี่ยนความรู้
จัดอบรมจานวน
การลดขยะในภาพรวม
2 ครั้ง/ปี
ของจังหวัดเชียงราย
ให้กับส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและประชาชน

เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดองค์ จัดอบรมจานวน
ความรู้ใหม่ ๆ การ
2 ครั้ง/ปี
นาไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สร้างเครือข่ายการ
ทางาน

ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
30.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
31.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

โครงการ
ปรับปรุงโรง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง และ
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
จังหวัดเชียงราย
ปรับปรุงอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงและ
การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยชุมชน
จังหวัดเชียงราย

ตรวจสอบ
การบริหารจัดการ
คุณภาพน้า
ทรัพยากรธรรมชาติ
32.
แม่น้าสายหลัก
และสิ่งแวดล้อมให้
ของจังหวัด
สมบูรณ์และยัง่ ยืน
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
0.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
50,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้มีโรงผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ภายในศูนย์การ
เรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนจังหวัด
เชียงราย

จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมกว้าง
4.00 ม.ยาว
8.00 ม. ปรับปรุง
ใหม่ให้มีขนาด
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 16.00 ม.

เพื่อให้มีอาคารศูนย์
การเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและ
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชนจังหวัด
เชียงราย

จานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตาม
แบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.
เชียงราย กาหนด

เพื่อตรวจสอบ/สารวจ
ดาเนินการ
คุณภาพน้าของแม่นา้
จานวน 3 ครั้ง/ปี
สายหลักจ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์

โครงการ

อบรมจิตอาสา
การบริหารจัดการ
ดับไฟป่าเพื่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
33.
อนุรักษ์
และสิ่งแวดล้อมให้
สิ่งแวดล้อม
สมบูรณ์และยัง่ ยืน
จังหวัดเชียงราย

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
34.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่งลา
เหมืองเสีย ม.2
ต.รอบเวียง อ.
เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
35.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกลา
เหมืองเข้าเวียง
ช่วงระหว่าง ม.
6 ต.ป่าอ้อดอน
ชัย - ม.4 ต.สัน
ทราย อ.เมือง
เชียงราย จ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
300,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

1.เพื่ออบรมให้ความรู้
ทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและ
เครือข่ายภาค
จัดอบรม จานวน
ประชาชน ประชาชน
1 ครั้ง/ปี
ในจังหวัดเชียงราย2.
เพื่อเป็นการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยี
ดิจิทัลการส่งเสริมการ
บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อป้องกันการกัด ขนาดกว้าง 4.00
500,000.00 สุขาภิบาล, เซาะของ น้าและการ ม.ยาว 100.00
กองประปา, พังทลายของดิน
ม.
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 9.00
ส่วนโยธา,
ม. ลึก 1.50 ม.
กองโยธา,
ยาว 3,000.00
กองช่าง,
ม. ขุดลอกใหม่ให้
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
9.00 ม. ลึก
กองประปา, ต้องการของประชาชน
2.40 ม. ยาว
สานักช่าง,
3,000.00 ม.
สานักการ
หรือปริมาตรดิน
ช่าง
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120 ลบ.ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
36.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกหนองปู่
จันทร์ ม.3 ต.
ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงรายใช้
ประโยชน์
ร่วมกับ ม.3 ต.
สันทราย อ.
เมืองเชียงรายจ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
37.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกหนอง
บัว ม.6 ต.ป่า
อ้อดอนชัย อ.
เมืองเชียงราย
จ.เชียงรายใช้
ประโยชน์
ร่วมกับเขต
เทศบาลนคร
เชียงราย อ.
เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
38.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกลาห้วย
ตะเคียน ช่วง
ระหว่าง ม.9ต.
ป่าอ้อดอนชัย ม.4 ต.สันทราย
อ.เมือง
เชียงรายจ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ผลผลิต
สภาพเดิมพื้นที่
โดยเฉลี่ย 3-074 ไร่
(5,096.00 ตร.
ม.) ลึก 2.80 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดพื้นที่โดย
เฉลี่ย 3-0-74 ไร่
(5,096.00 ตร.
ม.) ลึก 5.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
10,500.00 ลบ.
ม.(รวมค่าขนย้าย)
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
10.00 ม. ลึก
1.50 ม. ยาว
750.00 ม.ขุด
ลอกใหม่ให้ขนาด
เฉลี่ยกว้าง
10.00 ม. ลึก
3.50 ม. ยาว
750.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า
13,120 ลบ.ม.
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 9.00
ม. ลึก 1.65 ม.
ยาว 3,000.00
ม.ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
9.50 ม. ลึก
2.30 ม. ยาว
3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120 ลบ.ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
39.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกอ่างเก็บ
น้าห้วยโป่งผา
ม.16 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมือง
เชียงราย จ.
เชียงราย ใช้
ประโยชน์
ร่วมกับ ม.8 ต.
ท่าสาย อ.เมือง
เชียงราย จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
40.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกลาห้วย
เคียน ช่วง
ระหว่าง ม.14
ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย
-ม.12 ต.ป่าก่อ
ดา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
41.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกลาห้วย
เอี้ยง ช่วง
ระหว่าง ม.22
ต.ดอยลาน อ.
เมืองเชียงรายม.6 ต.เชียง
เคี่ยน อ.เทิง จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ผลผลิต
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
11.50 ม. ลึก
1.50 ม. ยาว
850.00 ม.ขุด
ลอกใหม่ให้ขนาด
เฉลี่ยกว้าง
11.50 ม. ลึก
3.50 ม. ยาว
850.00 ม.หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า
13,120 ลบ.ม.
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
10.00 ม. ลึก
1.50 ม. ยาว
3,000.00 ม.ขุด
ลอกใหม่ให้ขนาด
เฉลี่ยกว้าง
10.00 ม. ลึก
2.20 ม. ยาว
3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120 ลบ.ม.
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
10.00 ม. ลึก
2.15 ม. ยาว
2,500.00 ม.ขุด
ลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
10.00 ม. ลึก
3.00 ม. ยาว
2,500.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120.00 ลบ.
ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ขุดลอกหนอง
กองเสา ม.4 ต.
ดอยลาน อ.
เมืองเชียงรายจ.
เชียงราย ใช้
ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.
เชียงเคี่ยน อ.
เทิง จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
0.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
43.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกลาน้า
กรณ์ ช่วง
ระหว่าง ม.3 ต.
แม่กรณ์- ม.11
ต.ป่าอ้อดอนชัย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
44.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกหนองป่า
ไคร้ ม.14 ต.
บ้านดู่ อ.เมือง
เชียงราย จ.
เชียงราย ใช้
ประโยชน์
ร่วมกับ ต.ริมกก
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
42.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ผลผลิต
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
57.00 ม. ลึก
1.50 ม. ยาว
250.00 เมตร
ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
57.00 ม. ลึก
2.50 ม. ยาว
250.00 ม.หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า
12,700.00ลบ.
ม. (รวมค่าขน
ย้าย)
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 8.20
ม. ลึก 1.90 ม.
ยาว 3,000.00
ม.ขุดลอกใหม่ให้
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
9.00 ม. ลึก
2.40 ม. ยาว
3,000.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120 ลบ.ม.
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
26.00 ม. ลึก
0.85 ม. ยาว
300.00 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
30.00 ม. ลึก
2.50 ม. ยาว
300.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า
12,000.00 ลบ.
ม.(รวมค่าขนย้าย)

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ขุดลอกลา
เหมืองหนอง
ครกร่อง ช่วง
ระหว่าง ม.19
ต.บ้านดู่ - ม.
11 ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
0.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ขุดลอกลา
เหมืองหนอง
การบริหารจัดการ บวกมะไฟ ช่วง
ทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่าง ม.10
46.
และสิ่งแวดล้อมให้ ต.บ้านดู่ - ม.
สมบูรณ์และยัง่ ยืน 11 ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ขุดลอกหลงกก
เก่า ช่วงระหว่าง
ม.6 ต.แม่
ข้าวต้ม อ.เมือง
เชียงราย - ม.6
ต.ดงมหาวัน อ.
เวียงเชียงรุ้ง จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
45.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
47.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ผลผลิต
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 5.00
ม. ลึก 0.80 ม.
ยาว 2,300.00
ม. ขุดลอกใหม่ให้
มีขนาดเฉลี่ยกว้าง
6.00 ม. ลึก
1.80 ม.ยาว
2,300.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120.00 ลบ.
ม.
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 5.00
ม. ลึก 0.80 ม.
ยาว 2,300.00
ม. ขุดลอกใหม่ให้
มีขนาดเฉลี่ยกว้าง
6.00 ม. ลึก
1.80 ม. ยาว
2,300.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120.00 ลบ.
ม.
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
30.00 ม. ลึก
0.85 ม. ยาว
300.00 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
30.00 ม. ลึก
2.50 ม. ยาว
300.00 ม.หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า
12,000.00 ลบ.
ม.(รวมค่าขนย้าย)

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
48.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกลาห้วย
สันก๋อย ช่วง
ระหว่าง ม.6 ต.
แม่ข้าวต้ม - ม.
7 ต.ท่าสุดอ.
เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
49.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกหนองป่า
อ้อ ม.6 ต.ธาร
ทอง อ.พาน จ.
เชียงราย ใช้
ประโยชน์
ร่วมกับ ม.14
ต.ดงมะดะ อ.
แม่ลาว จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
0.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
50.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ม.3
ต.ป่าตึง อ.แม่
จัน จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อป้องกันการกัด
500,000.00 สุขาภิบาล, เซาะของน้าและการ
กองประปา, พังทลายของดิน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ผลผลิต
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 9.50
ม. ลึก 1.20 ม.
ยาว 2,200.00
ม.ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
10.00 ม. ลึก
2.00 ม. ยาว
2,200.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120.00 ลบ.
ม.
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
60.00 ม. ลึก
1.00 ม. ยาว
350.00 ม.ขุด
ลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
60.00 ม. ลึก
1.55 ม.ยาว
350.00 ม.หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า
12,300.00 ลบ.
ม.(รวมค่าขนย้าย)

ขนาดกว้าง 6.00
ม.ยาว 60.00 ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ขุดลอกแม่น้า
จัน ช่วงระหว่าง
ม.3 ต.ป่าตึง ม.7 ต.ป่าซาง
อ.แม่จัน จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
0.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
52.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกลา
เหมืองแม่เปิน
ช่วงระหว่าง ม.
13 ต.ป่าซางม.6 ต.ศรีค้า อ.
แม่จนั จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
53.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกหนอง
กวาง ม.6 ต.ท่า
ข้าวเปลือก อ.
แม่จัน จ.
เชียงราย ใช้
ประโยชน์
ร่วมกับม.6 ต.
จันจว้า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
51.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ผลผลิต
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
17.00 ม. ลึก
3.00 ม. ยาว
2,000.00 ม.ขุด
ลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
17.00 ม. ลึก
3.50 ม. ยาว
2,000.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120.00 ลบ.
ม.
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 3.50
ม. ลึก 0.70 ม.
ยาว 6,000.00
ม.ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
4.00 ม. ลึก
1.50 ม. ยาว
6,000.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,120.00 ลบ.
ม.
สภาพเดิมพื้นที่
โดยเฉลี่ย 9-000 ไร่
(14,400.00 ตร.
ม.) ลึก 0.70 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดพื้นที่โดย
เฉลี่ย 9-0-00 ไร่
(14,400.00 ตร.
ม.) ลึก 2.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
11,000.00 ลบ.
ม. (รวมค่าขน
ย้าย)

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
54.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกหนอง
เล็งใหม่ ม.14
ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.
เชียงราย ใช้
ประโยชน์
ร่วมกับ ม.6 ต.
จันจว้า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
10.00 ม. ลึก ส่วนโยธา,
ม.ยาว 150.00
กองโยธา,
ม.ขุดลอกใหม่ให้มี
กองช่าง,
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
10.00 ม. ลึก
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
4.80 ม. ยาว
กองประปา, ต้องการของประชาชน
150.00 ม. หรือ
สานักช่าง,
ปริมาตรดินขุดไม่
สานักการ
น้อยกว่า
ช่าง
11,000.00 ลบ.
ม. (รวมค่าขน
ย้าย)

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
55.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ก่อสร้างฝายน้า
ล้นคอนกรีต
เสริมเหล็ก ม.
13 ต.ดงมะ
ดะอ.แม่ลาว จ.
เชียงราย ใช้
ประโยชน์
ร่วมกับ ม.8 ต.
จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อกักเก็บน้าสาหรับ ขนาดสันฝายกว้าง
500,000.00 สุขาภิบาล, ใช้ในการเกษตรและ 10.00 ม. สูง
กองประปา, ระบายน้า
1.20 ม.
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ขุดลอกบริเวณ
การบริหารจัดการ
ฝายลาน้าแม่
ทรัพยากรธรรมชาติ
56.
มอญ ม.2 ต.
และสิ่งแวดล้อมให้
โป่งแพร่ อ.แม่
สมบูรณ์และยัง่ ยืน
ลาว จ.เชียงราย

สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 5.00
ม. ลึก 0.50 ม.
ส่วนโยธา,
ความยาวรวม
กองโยธา,
720.00 ม. ขุด
กองช่าง,
ลอกใหม่ให้มี
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้ ขนาดเฉลี่ย กว้าง
0.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
11.50 ม. ลึก
กองประปา, ต้องการของประชาชน 1.80 ม. ความ
สานักช่าง,
ยาวรวม 720.00
สานักการ
ม.หรือปริมาตรดิน
ช่าง
ขุดไม่น้อยกว่า
11,200.00 ลบ.
ม. (รวมค่าขน
ย้าย)

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ก่อสร้างเขื่อน
การบริหารจัดการ
ป้องกันตลิ่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
57.
แม่น้าหงาว ม.
และสิ่งแวดล้อมให้
20 ต.หงาว อ.
สมบูรณ์และยัง่ ยืน
เทิง จ.เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อป้องกันการกัด
2,000,000.00 สุขาภิบาล, เซาะของน้าและการ
กองประปา, พังทลายของดิน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
58.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกลา
ห้วยส้าน ม.5
ต.โป่งแพร่ อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
59.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

ขุดลอกลาน้าแม่
สลอง ช่วง
ระหว่างม.5 ต.
ป่าซาง อ.แม่จัน
- ม.6 ต.แม่สล
องใน อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาแหล่งน้าให้
500,000.00 สุขาภิบาล, เพียงพอต่อความ
กองประปา, ต้องการของประชาชน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ผลผลิต

ขนาดกว้าง 5.00
ม.ยาว 336.00
ม.

สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 7.00
ม. ลึก 1.00 ม.
ความยาวรวม
1,000.00 ม.ขุด
ลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ย กว้าง
9.60 ม. ลึก
1.70 ม. ความ
ยาวรวม
1,000.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
11,930.00 ลบ.
ม. (รวมค่าขน
ย้าย)จานวน 1
แห่ง
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 7.00
ม. ลึก 1.00 ม.
ยาว 5,000.00
ม.ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
7.00 ม. ลึก
1.50 ม. ยาว
5,000.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
13,300.00 ลบ.
ม. จานวน 1 แห่ง

ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
60.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
61.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
62.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

โครงการ

ก่อสร้างโรงผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์
ตาบลริมกก
อาเภอเมือง
เชียงราย
จังหวัดเชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้มีโรงผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ที่มีสภาพดี
พร้อมใช้งานอย่าง
พอเพียงสามารถ
จัดเก็บปุ๋ยอินทรีได้เพิ่ม
มากขึ้นและได้คุณภาพ

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
จานวน 1 แห่ง
ขนาดกว้าง 6.00
ม. ยาว 16.00 ม.

ขุดลอกลาห้วย
ขวาล้อ ช่วง
ระหว่าง ม.3 ต.
ดอยลาน อ.
เมืองเชียงราย ม.4 ต.สัน
มะเค็ด อ.พาน
จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อเป็นการป้องกัน
500,000.00 สุขาภิบาล, และแก้ไขปัญหาภัย
กองประปา, แล้งและอุทกภัย
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ขุดลอกหนองป่า
ไคร้ ช่วง
ระหว่าง ม.15
ต.บ้านดู่ - ม.
11 ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อเป็นการป้องกัน
500,000.00 สุขาภิบาล, และแก้ไขปัญหาภัย
กองประปา, แล้งและอุทกภัย
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง 8.00
ม. ลึก 1.45 ม.
ยาว 2,870.00
ม.ขุดลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ยกว้าง
8.00 ม. ลึก
2.50 ม. ยาว
2,870.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.
ม. จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
27.00 ม. ลึก
1.70 ม. ยาว
350.00 ม. ขุด
ลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ย กว้าง
27.00 ม. ลึก
3.00 ม. ยาว
350.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า
12,000.00 ลบ.
ม. (รวมค่าขน
ย้าย) จานวน 1
แห่ง

ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
63.
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยัง่ ยืน

โครงการ

ขุดลอกหนอง
ปลาขาว ม.6 ต.
ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์
ร่วมกับ ม.14
ต.ดงมะดะ อ.
แม่ลาว จ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อเป็นการป้องกัน
500,000.00 สุขาภิบาล, และแก้ไขปัญหาภัย
กองประปา, แล้งและอุทกภัย
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ฝึกอบรมพัฒนา
การพัฒนาคุณภาพ
ศักยภาพกู้ชีพ
ชีวิตและการ
64.
กู้ภยั ตอบโต้
ป้องกันบรรเทาสา
สถานการณ์
ธารณภัย
ฉุกเฉิน

กองป้องกัน
420,000.00 และบรรเทา
สาธารณภัย

ป้องกันและ
การพัฒนาคุณภาพ
แก้ไขปัญหาภัย
ชีวิตและการ
65.
แล้งและปัญหา
ป้องกันบรรเทาสา
อุทกภัยอย่างมี
ธารณภัย
ส่วนร่วม

กองป้องกัน
1,248,000.00 และบรรเทา
สาธารณภัย

รณรงค์ป้องกัน
การพัฒนาคุณภาพ
ปัญหาไฟป่า
ชีวิตและการ
66.
และหมอกควัน
ป้องกันบรรเทาสา
ในพืน้ ที่จังหวัด
ธารณภัย
เชียงราย

วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ที่
ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ความรู้ความชานาญ
และมีทักษะการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชา สามารถใช้
อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้อง
จัดฝึกอบรมเพื่อให้
ประชาชนมีความรู้และ
มีส่วนร่วมในการสร้าง
และดูแลรักษาฝายมี
ชีวิตที่เหมาะสมกับ
พื้นที่

ผลผลิต
สภาพเดิมโดย
เฉลี่ยกว้าง
30.00 ม. ลึก
2.00 ม. ยาว
400.00 ม.ขุด
ลอกใหม่ให้มี
ขนาดเฉลี่ย กว้าง
30.00 ม. ลึก
3.50 ม. ยาว
400.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า
13,050.00 ลบ.
ม. (รวมค่าขน
ย้าย) จานวน 1
แห่ง

ฝึกอบรมจานวน
1 ครั้ง/ปี

พื้นที่ดาเนินการ 4
อาเภอ

เพื่อจัดทาป้ายรณรงค์
กองป้องกัน
ลดการเผาป่าและพื้นที่ ติดตั้งป้ายรณรงค์
87,500.00 และบรรเทา
การเกษตร พืน้ ที่ชุมชน จานวน 7 ป้าย
สาธารณภัย
และพื้นที่ริมทาง

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
67.
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
68.
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
69.
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

โครงการ
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
และให้ความรู้
เรื่องระบบไฟฟ้า
และ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในครัวเรือน
ให้แก่ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สงู อายุ
เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย
รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาลขึ้นปี
ใหม่
รณรงค์ป้องกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วง
เทศกาล
สงกรานต์

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์ให้ความรู้
แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส
และผู้สงู อายุ มีความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ
กองป้องกัน ไฟฟ้าในครัวเรือน
40,000.00 และบรรเทา รวมถึงการใช้
สาธารณภัย เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
และแก็สหุงต้ม เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินและ
ป้องกันการเกิดอัคคีภัย
กองป้องกัน
50,000.00 และบรรเทา
สาธารณภัย

กองป้องกัน
50,000.00 และบรรเทา
สาธารณภัย

ฝึกอบรมให้
การพัฒนาคุณภาพ ความรู้ด้านการ
ชีวิตและการ
ป้องกันและ
70.
ป้องกันบรรเทาสา บรรเทาสา
ธารณภัย
ธารณภัยใน
สถานศึกษา

กองป้องกัน
220,000.00 และบรรเทา
สาธารณภัย

ฝึกอบรมเพิ่ม
การพัฒนาคุณภาพ
ทักษะผู้
ชีวิตและการ
71.
ช่วยเหลือ
ป้องกันบรรเทาสา
ผู้ประสบภัยทาง
ธารณภัย
น้า

กองป้องกัน
400,000.00 และบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อจัดทาป้ายรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามแยกถนนสาย
สาคัญ สายหลัก ของ
จังหวัดเชียงราย
เพื่อจัดทาป้ายรณรงค์
ลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามแยกถนนสาย
สาคัญ สายหลักของ
จังหวัดเชียงราย
เพื่ออบรมความรู้
ความเข้าใจและความ
ตระหนักเกี่ยวกับสา
ธารณภัยให้แก่
ข้าราชการครูบุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนในสถานศึกษา
เพื่ออบรมให้จิตอาสา
เจ้าหน้าที่ของรัฐ อป
พร. และประชาชน
ทั่วไปที่มีทักษะให้มี
ความพร้อมในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้า และฝึกใช้
อุปกรณ์กู้ภัยทางน้า
อย่างมีระบบ

ผลผลิต

ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ จานวน
100 ราย/ปี

ปีละ 25 ป้าย

ปีละ 25 ป้าย

ปีงบประมาณ
2562 จานวน 2
รุ่นรุ่นละ 300
คน ปีงบประมาณ
2563 - 2565
ปีละ 2 รุ่นรุ่นละ
500 คน

ปีละ 2 รุ่น รุ่นละ
30 คน รวม 60
คน/ปี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

เสริมพลังคน
การพัฒนาคุณภาพ พิการและ
ชีวิตและการ
องค์กรด้านคน
72.
ป้องกันบรรเทาสา พิการให้มี
ธารณภัย
ศักยภาพและ
ความเข้มแข็ง

ก่อสร้างระบบ
ไฟส่องสว่าง
การพัฒนาคุณภาพ
สนามกีฬา
ชีวิตและการ
73.
อาเภอเวียงเชียง
ป้องกันบรรเทาสา
รุ้งม.6 ต.ทุ่งก่อ
ธารณภัย
อ.เวียงเชียงรุ้งจ.
เชียงราย
สร้างเครือข่าย
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
การพัฒนาคุณภาพ
เชียงรายและ
ชีวิตและการ
74.
สถานพินิจสาน
ป้องกันบรรเทาสา
ใจ ห่วงใยเด็ก
ธารณภัย
และเยาวชน
เชียงราย "ต้าน
ภัยยาเสพติด"

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
500,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิคน
พิการ การดูแลสุขภาพ
เบื้องต้นสาหรับคน
จัดอบรม จานวน
พิการ การสร้างเจตคติ
3 ครั้ง/ปี
เชิงสร้างสรรค์ต่อคน
พิการและความพิการ
ให้กับคนพิการ ผู้ดูแล
คนพิการองค์กรด้าน
คนพิการ

เพื่อให้มีแสงสว่างอย่าง
เสาไฟฟ้าพร้อม
เพียงพอกับการใช้งาน
ระบบไฟส่องสว่าง
ของประชาชนภายใน
จานวน 2 จุด
บริเวณสนามกีฬา

สานักปลัด เพื่ออบรมให้ความรู้
อบจ., สานัก ด้านยาเสพติดและ
200,000.00 ปลัดเทศบาล กระบวนการยุติธรรม จานวน 4 ครั้ง
, สานักงาน สาหรับเด็กและ
ปลัด อบต. เยาวชน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
ขับเคลื่อน
เครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน
การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร
ชีวิตและการ
75.
อาสาสมัครคุม
ป้องกันบรรเทาสา
ประพฤติ
ธารณภัย
กระทรวง
ยุติธรรม เพื่อ
รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจต่อ
ปัญหายาเสพติดและ
แนวทางในการป้องกัน
สานักปลัด แก้ไขปัญหาดังกล่าว
อบจ., สานัก ให้แก่อาสาสมัครคุม
240,000.00 ปลัดเทศบาล ประพฤติ กระทรวง
, สานักงาน ยุติธรรม จังหวัด
ปลัด อบต. เชียงราย และ
เครือข่ายยุติธรรม
ชุมชน กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัด
เชียงราย
เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มี
ฟื้นฟูและพัฒนา
ความรู้ มีทักษะ
สมรรถภาพผู้
สานักปลัด สามารถนาไปใช้
การพัฒนาคุณภาพ
เสพยาเสพติด
อบจ., สานัก ประโยชน์ได้ เกิดการ
ชีวิตและการ
76.
หลักสูตรการ
200,000.00 ปลัดเทศบาล ยอมรับจากสังคม
ป้องกันบรรเทาสา
พัฒนาชีวิต
, สานักงาน ภายนอก สร้างความ
ธารณภัย
ผู้ต้องขังด้วยวิธี
ปลัด อบต. สมานฉันท์ ความ
ชุมชนบาบัด
สามัคคีเกิดขึ้นในชุมชน
เมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว
ส่วน
สาธารณสุข
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และ
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
สิ่งแวดล้อม,
ความเข้าใจในบทบาท
ส่วน
และหน้าที่ของ
การพัฒนาคุณภาพ ฝึกอบรมพัฒนา
สาธารณสุข,
คณะกรรมการพัฒนา
ชีวิตและการ
ศักยภาพกลุ่ม
กอง
77.
3,000,000.00
คณะกรรมการพัฒนา
ป้องกันบรรเทาสา พัฒนาสตรี จ.
สาธารณสุข,
สตรีในพื้นที่ จ.
ธารณภัย
เชียงราย
กองส่งเสริม
เชียงราย ในการ
คุณภาพชีวิต
สนับสนุนการพัฒนา
,กอง
คุณภาพชีวิตของ
การแพทย์ ,
ประชาชนในพื้นที่
สานัก
สาธารณสุข

ผลผลิต

จานวน 2 ครั้ง

จานวน 1 ครั้ง

จัดอบรม จานวน
3 ครั้ง/ปี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
พัฒนาสตรีเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
สาธารณสุข,
เสริมสร้างความ
ชีวิตและการ
กอง
78.
เข้มแข็งของ
1,600,000.00
ป้องกันบรรเทาสา
สาธารณสุข,
ครอบครัวอบอุ่น
ธารณภัย
กองส่งเสริม
จ.เชียงราย
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
อบรมการ
ส่วน
การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาโรงเรียน
สาธารณสุข,
ชีวิตและการ
ผู้สูงอายุเพื่อ
กอง
79.
2,000,000.00
ป้องกันบรรเทาสา พัฒนาคุณภาพ
สาธารณสุข,
ธารณภัย
ชีวิตผู้สงู อายุ จ.
กองส่งเสริม
เชียงราย
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
ถ่ายทอด
สิ่งแวดล้อม,
เทคโนโลยีการ
ส่วน
แปรรูปสมุนไพร
การพัฒนาคุณภาพ
สาธารณสุข,
เพื่อพัฒนา
ชีวิตและการ
กอง
80.
คุณภาพชีวิต
1,000,000.00
ป้องกันบรรเทาสา
สาธารณสุข,
ประชาชน บน
ธารณภัย
กองส่งเสริม
พื้น
คุณภาพชีวิต
ฐานเศรษฐกิจ
,กอง
พอเพียง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพ สร้างความรู้
จัดอบรม จานวน
และทักษะในการ
18 ครั้ง/ปี
พัฒนาตนเองของสตรี
ให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สมาชิกของ
โรงเรียนผู้สูงอายุ จ.
เชียงราย มีความรู้
จัดอบรม จานวน
ความเข้าใจในการ
18 ครั้ง/ปี
ดาเนินงานเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้ในการผลิตและ
ใช้สมุนไพรในครัวเรือน
ได้เอง การสร้าง
สุขภาพที่ดีปลอดภัย
จัดอบรม จานวน
จากโรคที่มีปัญหาต่อ
1 ครั้ง/ปี
สุขภาพ ต่อยอดการ
ผลิตเป็นสินค้าชุมชน
สร้างเศรษฐกิจชุมชน
ให้เข้มแข็งบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

รณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (To
be Number
การพัฒนาคุณภาพ One)จังหวัด
ชีวิตและการ
เชียงราย
81.
ป้องกันบรรเทาสา ประจาปี
ธารณภัย
งบประมาณ
2563*อุดหนุน
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย

อบรมเชิง
การพัฒนาคุณภาพ
สร้างสรรค์
ชีวิตและการ
82.
สาหรับเด็กและ
ป้องกันบรรเทาสา
เยาวชนจังหวัด
ธารณภัย
เชียงราย

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
83.
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
450,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
50,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
500,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อขยายเครือข่าย
เผยแพร่องค์ความรู้
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาเนินงานด้าน จัดงานจานวน 1
การณรงค์ป้องกันและ ครัง้ /ปี
แก้ไขปัญหายาเสพติด
ของเด็ก เยาวชนให้มี
ประสิทธิภาพ

เพื่ออบรมและ
เสริมสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ที่
หลากหลายด้านการมี
ทัศนคติที่ดี มีจิต
สาธารณะ มีคุณธรรม จานวน 1 ครั้ง/ปี
จริยธรรม และมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาชุมชนให้กับเด็ก
และเยาวชน

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนจังหวัด
เชียงรายได้เพิ่มทักษะ
ในการดาเนินงาน การ จานวน 1 ครั้ง/ปี
ดาเนินชีวิต และนามา
ปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิต

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
84.
วันเด็กแห่งชาติ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
วันเยาวชน
85.
ป้องกันบรรเทาสา แห่งชาติ
ธารณภัย

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
86.
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

อบรมพัฒนา
เครือข่ายเด็ก
และเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
200,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
300,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
350,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ตระหนักถึงคุณค่า
บทบาทและ
จานวน 1 ครั้ง/ปี
ความสาคัญของตนเอง
และแสดงออก
เหมาะสมตามวัย

เพื่อส่งเสริมเด็ก
เยาวชน และกลุ่ม
เครือข่ายได้มีเวทีแสดง
ผลงาน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน 1 ครั้ง/ปี
แนวคิดด้านการทางาน
และประสบการณ์
ต่างๆ เพื่อนาไปพัฒนา
ตนเอง ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติ

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
กระบวนทัศน์แนวคิด
การทางานของ
เครือข่ายเด็กและ
เยาวชน ให้มีเวที
จานวน 1 ครั้ง/ปี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เปิดโอกาสให้เด็ก
เยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
87.
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

โครงการ

ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ก่อสร้างรั้วรอบ
88.
ป้องกันบรรเทาสา สนามฟุตซอล
ธารณภัย

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ปรับปรุงสนาม
89.
ป้องกันบรรเทาสา ยิงปืน
ธารณภัย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
100,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
500,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
200,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีคุณธรรม
จริยธรรมและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีโดยใช้
กีฬาเป็นสื่อ และ
จานวนผู้เข้าร่วม
เสริมสร้าง
กิจกรรม 30คน/
ความสัมพันธ์ที่ดีของ ครั้ง
คนทุกเพศทุกวัยให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมั่นคงและมี
ความสุข

เพื่อก่อสร้างรั้วรอบ
สนามฟุตซอลภายใน
ศูนย์บูรณาการการ
เรียนรู้และนันทนาการ
ขนาดกว้าง
(สนามกีฬากลาง
25.00 เมตร ยาว
จังหวัดเชียงราย)
38.00 เมตร
รองรับผู้มาใช้บริการให้
มีทางเลือกที่
หลากหลายในการออก
กาลังกาย

เพื่อปรับปรุงสนามยิง
ปืนภายในศูนย์บูรณา
การการเรียนรู้และ
นันทนาการ (สนาม
จานวน 1 แห่ง
กีฬากลางจังหวัด
เชียงราย) ให้ได้
มาตรฐานเพื่อบริการ
ประชาชน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จัดแสดงผลงาน
การพัฒนา
วิชาการ
90. การศึกษาและการ (มหกรรมการ
สาธารณสุข
จัดการศึกษา
ท้องถิ่น)

จัดกิจกรรม
การพัฒนา
สัปดาห์
91. การศึกษาและการ
วิทยาศาสตร์
สาธารณสุข
อบจ.เชียงราย

สร้างสังคมแห่ง
การพัฒนา
การอ่านและ
92. การศึกษาและการ
การเรียนรู้สู่
สาธารณสุข
ศตวรรษที่ 21

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
56,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
15,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
95,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อให้ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สังกัด อบจ.ชร. ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
จัดการศึกษาระหว่าง จานวน 1 ครั้ง /
อปท. และเพื่อเผยแพร่ ปี
ผลงานการจัด
การศึกษาของ อบจ.
ชร.ให้ประชาชนได้
ทราบ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอัน
เป็นพระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย
จานวน 1 ครั้ง /
ส่งเสริมให้นักเรียน ปี
นักศึกษาได้ใช้ทักษะ
กระบวนการทางวิทยา
ศาสต์และเทคโนโลยี
อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อส่งเสริมและสร้าง จานวน 4
สังคมแห่งการอ่าน
กิจกรรม/ปี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การพัฒนา
เครือข่ายปฏิรูป
93. การศึกษาและการ
การศึกษาเชิง
สาธารณสุข
พื้นที่จังหวัด
เชียงราย

การพัฒนา
อบรมนักดารา
94. การศึกษาและการ
ศาสตร์ร่นุ เยาว์
สาธารณสุข

ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
ประสาน
การพัฒนา
แผนพัฒนา
95. การศึกษาและการ การศึกษา (พ.ศ.
สาธารณสุข
2561-2565)
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
200,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
200,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
100,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
กลไกและเวทีบูรณา
การความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในรูปองค์กร
เครือข่าย พัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและ
แผนการปฏิรูป
การศึกษาเชิงพื้นที่
เชียงรายให้ชัดเจน
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทาง
การศึกษาให้แก่เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

จัดประชุมสัมมนา
การขับเคลื่อน
ปฏิรูปการศึกษา
เชิงพื้นที่ จานวน
2 ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน มีความรู้และ
ฝึกฝนทักษะทางดารา
ศาสตร์ มี
ความสามารถในการใช้ ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทักษะกระบวนการทาง จานวน 100 คน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการ
แก้ปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม

เพื่อจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนา
การศึกษาบูรณาการ
จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษาของ อปท.ใน
เขตจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนา
การศึกษาของ
อปท.ในเขต
จังหวัดเชียงราย
จานวน 1 เล่ม

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนา
อบรมศิลปะเด็ก
96. การศึกษาและการ วาดศิลป์เพื่อ
สาธารณสุข
น้อง

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
การพัฒนา
สถานศึกษา
97. การศึกษาและการ อบรมเชิง
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
100,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
150,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อเสริมสร้าง
กระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในเด็กผ่าน
กิจกรรมศิลปะ สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปินและเด็ก/
จานวน 90 คน
เยาวชน และพัฒนา
พื้นฐานศิลปะให้เกิด
การต่อยอดสร้างสรรค์
งานศิลปะในแบบที่
ตนเองถนัด
เพื่ออบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับครู
บุคลากรทางการศึกษา
ของ ร.ร. อบจ.
เชียงราย ในการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
รร.อบจ.เชียงรายให้มี
จานวน 1 ครั้ง /
ความเหมาะสมกับ
ปี
บริบทความสอดคล้อง
กับนโยบายการจัด
การศึกษา เพื่อ
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน
และท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง

ยุทธศาสตร์

โครงการ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
การพัฒนา
บริหาร
98. การศึกษาและการ สถานศึกษา
สาธารณสุข
ตลาดนัด
วิชาการ ร.ร.
อบจ.เชียงราย

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
การพัฒนา
อบรมเชิง
99. การศึกษาและการ ปฏิบัติการการ
สาธารณสุข
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สาหรับครูและ
บุคลากร
ทางการศึกษา

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา ส่ง
นักเรียนเข้าร่วม
การพัฒนา
การแข่งขัน
100. การศึกษาและการ ทักษะทาง
สาธารณสุข
วิชาการ
ประเภทต่างๆ
ทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับ
ภาค และ
ระดับประเทศ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
160,400.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
200,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
116,600.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของครู ร.ร.
อบจ.เชียงราย แก่
สาธารณชนเชิง
ประจักษ์

ผลผลิต

จานวน 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา

-เพื่อให้ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนมี
ทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อการเรียนการสอน จานวน 2 ครั้ง/ปี
ได้-เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนสร้างสื่อ
การเรียนการสอนได้

-เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนด้านวิชาการ
เพื่อเข้าแข่งขันใน
ประเภทต่าง ๆ -เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนและ
ดาเนินการพัฒนา
จานวน 3 ครั้ง/ปี
คุณภาพการศึกษาให้
บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
การจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
การพัฒนา
ส่งเสริมและเพิ่ม
101. การศึกษาและการ
ศักยภาพ
สาธารณสุข
นักเรียนเตรียม
ความพร้อมสู่
การเรียน
ระดับอุดมศึกษา

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษา
การพัฒนา
อบรมเชิง
102. การศึกษาและการ
ปฏิบัติการ
สาธารณสุข
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน โรงเรียน
อบจ.เชียงราย สู่
ความเป็นเลิศ

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
การพัฒนา
สถานศึกษา
103. การศึกษาและการ
ประกันคุณภาพ
สาธารณสุข
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
300,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
700,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
800,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบัติ
การเพิ่มศักยภาพ
นักเรียนเตรียมความ
พร้อมสู่การเรียนใน
จานวน 2 ครั้ง/ปี
ระดับอุดมศึกษา และ
กระตุ้นให้นักเรียนมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ

-เพื่อให้ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศตามศักยภาพ
ในแต่ละโปรแกรมวิชา
จานวน 1
ที่มีความสนใจได้ลงมือ
โรงเรียน/ปี
ปฏิบัติและแสดงออก
ในกิจกรรมที่ตนเอง
ถนัด

-เพื่ออบรมเชิง
ปฏิบัติการให้นักเรียน
ระดับชัน้ ป.3, 6 และ
นักเรียนระดับชัน้ ม.3,
6 ให้มีความพร้อมเข้า จานวน 6 รุ่น/ปี
รับการทดสอบ
ระดับชาติที่สงู ขึ้น และ
เพื่อให้โรงเรียนมีผล
ประเมินที่สงู ขึ้น

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
สนับสนุน
กองส่งเสริม
ค่าใช้จ่ายการ
การศึกษา
การพัฒนา
บริหาร
และ
104. การศึกษาและการ สถานศึกษา
360,000.00
วัฒนธรรม,
สาธารณสุข
เปิดโลกทัศน์
กอง
เรียนรู้นอก
การศึกษา
สถานที่
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
สนับสนุน
กองส่งเสริม
ค่าใช้จ่ายการ
การศึกษา
การพัฒนา
บริหาร
และ
105. การศึกษาและการ
1,200,000.00
สถานศึกษา
วัฒนธรรม,
สาธารณสุข
แข่งขันกีฬาเพื่อ
กอง
สู่ความเป็นเลิศ
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
สนับสนุน
ส่วน
ค่าใช้จ่ายการ
การศึกษา,
บริหาร
กอง
สถานศึกษา จัด
การศึกษา,
สวัสดิการ
กองส่งเสริม
อาหาร
การศึกษา
การพัฒนา
ประจาวันและ
และ
106. การศึกษาและการ
9,093,000.00
อาหารเสริม
วัฒนธรรม,
สาธารณสุข
นักเรียน
กอง
หลักสูตรความ
การศึกษา
เป็นเลิศด้าน
ศาสนาและ
กีฬา(รูปแบบ
วัฒนธรรม,
นักเรียนอยู่
สานัก
ประจา)
การศึกษา
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

-เพื่อให้นักเรียนได้
ศึกษาเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้จริงในการเปิด
โลกทัศน์การเรียนรู้
จานวน 1 ครั้ง /
และสามารถนาความรู้
ปี
ทีได้รับมาพัฒนา
ตนเองได้อย่างมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

-เพื่อส่งนักเรียน
นักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเพื่อสู่ความ
เป็นเลิศทุกระดับการ
แข่งขันสร้างแรง
จานวน 4 ครั้ง/ปี
บันดาลใจให้นักเรียน
นักกีฬาได้แสดงออกถึง
ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ

-เพื่อจัดทาอาหาร
ประจาวันและอาหาร
เสริมสาหรับนักเรียน
โปรแกรมกีฬาอย่าง จานวน 1
เพียงพอเหมาะสมต่อ โรงเรียน
ความต้องการของ
ร่างกายและสุขภาพ
อนามัยที่ดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
โครงการ
กองส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษา
การพัฒนา
ค่าใช้จ่ายการ
และ
107. การศึกษาและการ
1,224,000.00
บริหาร
วัฒนธรรม,
สาธารณสุข
สถานศึกษา
กอง
อาหารกลางวัน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
สนับสนุน
กองส่งเสริม
ค่าใช้จ่ายการ
การศึกษา
การพัฒนา
บริหาร
และ
108. การศึกษาและการ
27,663,858.00
สถานศึกษา
วัฒนธรรม,
สาธารณสุข
(จานวน 22
กอง
กิจกรรมย่อย)
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
ปรับปรุงอาคาร
การศึกษา
การพัฒนา
เรียนและอาคาร
และ
109. การศึกษาและการ ประกอบ
200,000.00
วัฒนธรรม,
สาธารณสุข
โรงเรียน อบจ.
กอง
เชียงราย
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

-เพื่อให้นักเรียนใน
ระดับประถมศึกษา ได้
รับประทานอาหาร จานวน 1
กลางวันที่มีคุณค่าตาม โรงเรียน/ปี
หลักโภชนาการอย่าง
ทั่วถึง

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
ได้แก่โรงเรียน อบจ.
เชียงราย เพื่อส่งเสริม จานวน 1
การพัฒนาศักยภาพ โรงเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด
ให้มีความพร้อมทุก
ด้าน

เพื่อปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคาร
อาคารเรียนและ
ประกอบโรงเรียน
อาคารประกอบ
อบจ.เชียงราย และ
จานวน 1 แห่ง
รองรับการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่
เด็กพิการใน
จังหวัดเชียงราย
การพัฒนา
ปีงบประมาณ
110. การศึกษาและการ 2562,
สาธารณสุข
ปีงบประมาณ
2563*อุดหนุน
ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจา
จังหวัดเชียงราย
พัฒนาทักษะ
วิชาการแก่
นักเรียน เพื่อ
เชื่อมสัมพันธ์
และบูรณาการ
การเรียนรู้สู่
ชุมชนและสังคม
การพัฒนา
ประจาปี
111. การศึกษาและการ
งบประมาณ
สาธารณสุข
2562 ,
ประจาปี
งบประมาณ
2563*อุดหนุน
สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
300,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

ให้นักเรียนพิการของ
ศูนย์ฯ ได้รับสื่อเพื่อใช้
จานวน 1 ครั้ง /
ในการพัฒนาศักยภาพ
ปี
ทางร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
584,600.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อพัฒนาทักษะ
วิชาการในโรงเรียน
จานวน 1 ครั้ง /
พระปริยัติธรรมเกิด
ปี
การเรียนรู้แบบบูรณา
การสู่ชุมชนและสังคม

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จัดงานศูนย์
ศึกษา
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์
เชียงราย
สัมพันธ์ ครั้งที่
12 ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ.2562 ,
การพัฒนา
ครั้งที่ 13
112. การศึกษาและการ
ประจาปี
สาธารณสุข
งบประมาณ
พ.ศ.2563 *
อุดหนุนศูนย์
ศึกษา
พระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ วัด
ท่าน้า ต.ป่าแดด
อ.ป่าแดด จ.
เชียงราย
เปิดโลกวิชาการ
อนุบาลเชียง
ของ ประจาปี
งบประมาณ
การพัฒนา
พ.ศ. 2562,
113. การศึกษาและการ
งบประมาณ
สาธารณสุข
พ.ศ. 2563 *
อุดหนุน
โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ
ปรับปรุง
ห้องสมุด
โรงเรียนเวียงชัย
การพัฒนา
วิทยาคมเป็น
114. การศึกษาและการ ห้องสมุด
สาธารณสุข
ศตวรรษทื่ 21*
อุดหนุน
โรงเรียนเวียงชัย
อ.เวียงชัย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
500,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก
เยาวชนและประชาชน
ได้เห็นคุณค่าและ
จรรโลง
จานวน 1 ครั้ง /
พระพุทธศาสนา และ ปี
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมด้านพุทธ
ศาสนาและการอาชีพ

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
360,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อจัดงานให้นักเรียน
ได้แสดงออกซึ่ง
จานวน 1 ครั้ง /
ความสามารถด้าน
ปี
วิชาการและวิชาชีพ

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ, เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้
จานวน 1 ครั้ง /
300,000.00 กองวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ยุค
ปี
และแผนงาน ใหม่ได้มาตรฐาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนา
อบรมเครือข่าย
115. การศึกษาและการ อาหารปลอดภัย
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย

อบรม
พัฒนาการ
การพัฒนา
ส่งเสริมสุขภาพ
116. การศึกษาและการ
ด้านการออก
สาธารณสุข
กาลังกาย จ.
เชียงราย

ให้ความรู้แก่
ประชาชนใน
การพัฒนา
การดูแลสุขภาพ
117. การศึกษาและการ
ของตนเองเพื่อ
สาธารณสุข
ลดอัตราการเกิด
โรคมะเร็ง

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
970,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
1,815,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
300,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดอบรม
เครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยจังหวัด
เชียงรายให้ความรู้
ความเข้าใจในเรื่อง
อาหารปลอดภัย 2.
เพื่อสร้างเครือข่าย
อาหารปลอดภัยใน
จังหวัดเชียงราย

ผลผลิต

จัดอบรมจานวน
1 ครั้ง/ปี

เพื่ออบรมให้ความรู้
ด้านเทคนิคการ
ส่งเสริมสุขภาพด้าน
การออกกาลังกายที่
จัดอบรม จานวน
ถูกต้อง และการสร้าง
4 ครั้ง/ปี
ชุมชนต้นแบบด้านการ
ออกกาลังกายเพื่อ
นาไปสู่การปฏิบัติของ
ประชาชนที่ถูกต้อง

เพื่ออบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับสาเหตุการเกิด
โรคมะเร็งเต้านม
จัดอบรม จานวน
มะเร็งท่อน้าดี และการ 2 ครั้ง/ปี
คัดกรองมะเร็งเบื้องต้น
ให้กับประชาชนทัว่ ไป

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
อบรมแกนนา
สาธารณสุข,
การพัฒนา
หมู่บ้านจัดการ
กอง
118. การศึกษาและการ
2,500,000.00
สุขภาพ จังหวัด
สาธารณสุข,
สาธารณสุข
เชียงราย
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
ให้ความรู้แก่
สาธารณสุข,
การพัฒนา
ประชาชนใน
กอง
119. การศึกษาและการ
300,000.00
การดูแลสุขภาพ
สาธารณสุข,
สาธารณสุข
ไตของตนเอง
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สัตว์ปลอดโรค
สาธารณสุข,
การพัฒนา
คนปลอดภัย
กอง
120. การศึกษาและการ
300,000.00
จากโรคพิษสุนัข
สาธารณสุข,
สาธารณสุข
บ้า
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อฝึกอบรมแกนนา
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ในพื้นที่ 18 อาเภอ
ของจังหวัดเชียงราย จัดอบรม จานวน
เพื่อให้มีความรู้ความ 18ครั้ง/ปี
เข้าใจการดาเนินงาน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ
ระดับพื้นที่

เพื่ออบรมให้ความรู้
การส่งเสริมสุขภาพ
และการป้องกันการ
จัดอบรม จานวน
เกิดโรคไตวายเรื้อรัง
2 ครั้ง/ปี
ให้กับประชาชน ผู้ป่วย
ครอบครัว และ
เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่ออบรมให้ความรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า
การดูแล ป้องกัน
ตนเองอย่างถูกวิธีและ จัดอบรม จานวน
พัฒนาระบบข้อมูล 3 ครั้ง/ปี
ข่าวสารในการเฝ้า
ระวังการระบาดของ
โรค

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนา
ป้องกันโรค
121. การศึกษาและการ เอดส์จังหวัด
สาธารณสุข
เชียงราย

อบรมผู้นา
เสริมสร้างชุมชน
การพัฒนา
ด้านการแพทย์
122. การศึกษาและการ แผนไทยและ
สาธารณสุข
การแพทย์
ทางเลือก จ.
เชียงราย

การพัฒนา
ป้องกัน
123. การศึกษาและการ โรคติดต่อ
สาธารณสุข
จังหวัดเชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
400,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
970,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
100,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

เพื่ออบรมให้ความรู้
เรื่องโรคเอดส์ เพิ่ม
ทักษะในการดูแล
ป้องกันตนเอง

ผลผลิต

จัดอบรม จานวน
4 ครั้ง/ปี

เพื่อบรมให้ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
จัดอบรม จานวน
ทางเลือก เพื่อนาไป 1 ครั้ง/ปี
ปฏิบัติในชุมชนใน จ.
เชียงราย

เพื่ออบรมให้ความรู้
เรื่องโรคติดต่อ การ จัดอบรม จานวน
ป้องกัน และการดูแล 2 ครั้ง/ปี
ตนเองอย่างถูกวิธี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิรา
ลงกรณ มหิศร
ภูมิพลราชวราง
กูร กิติสิริสม
การพัฒนา
บูรณอดุลยเดช
124. การศึกษาและการ
สยามินทราธิเบ
สาธารณสุข
ศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว*
อุดหนุน
โรงพยาบาล
สมเด็จพระ
ยุพราชเชียงของ

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

จัดอบรมให้ประชาชน
ได้รับความรู้ ทักษะ
การดูแลเด็กให้มี
พัฒนาการรอบด้าน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพร
ปรเมนทรรามาธิบดีศรี จานวน 1 ครั้ง /
สินทรมหาวชิราลง
ปี
กรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสม
บูรณอดุลยเดช สยามิ
นทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระว
ชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การพัฒนา
อนุบาลฟัน
125. การศึกษาและการ
น้านม
สาธารณสุข

ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
100,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านต่างๆของเด็กช่วง
ปฐมวัย พัฒนาต่อยอด จานวน 1 ครั้ง /
ให้ทักษะสามารถ
ปี
พัฒนาตนเองต่อไปใน
อนาคต

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนา
แข่งขัน อบจ.
126. การศึกษาและการ เชียงราย มินิ
สาธารณสุข
มาราธอน

การพัฒนา
มหกรรมกีฬา
127. การศึกษาและการ
จังหวัดเชียงราย
สาธารณสุข

ค่าพัฒนา
การพัฒนา
บุคลากรสนาม
128. การศึกษาและการ
กีฬา อบจ.
สาธารณสุข
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
300,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
500,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
12,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายให้แก่
ประชาชนในจังหวัด
เชียงราย

ผลผลิต

จานวน 1 ครั้ง /
ปี

เพื่อส่งเสริมการออก
กาลังกายของเด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัด
จานวน 1 ครั้ง /
เชียงราย สร้างความ
ปี
รักสามัคคีรู้จักการให้
อภัย และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีโดยใช้กีฬาเป็น
สื่อกลาง

เพื่อพัฒนาบุคลากร
สนามกีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

บุคลากรสนาม
กีฬาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย จานวน
2 คน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนา
ของเล่นพื้นบ้าน
129. การศึกษาและการ ล้านนาจากอุ้ยสู่
สาธารณสุข
หลาน

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
200,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดเชียงรายได้
จานวน 1 ครั้ง /
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
ปี
และภูมิปัญญาของเล่น
พื้นบ้านล้านนา

ส่วนโยธา,
ปรับปรุง
กองโยธา,
สวนสาธารณะ
กองช่าง,
การพัฒนาด้าน
บริเวณสวนไม้
กองช่าง
เพื่อความปลอดภัยของ
130. เศรษฐกิจและการ งามริมน้ากก
1,000,000.00 สุขาภิบาล, สถานที่และทรัพย์สิน
ท่องเที่ยว
ตาบลริมกก
กองประปา, ของราชการ
อาเภอเมือง
สานักช่าง,
จังหวัดเชียงราย
สานักการ
ช่าง
ศึกษาพัฒนา
สินค้าภายใน
ศูนย์แสดงและ
จาหน่ายสินค้า
หนึ่งตาบล หนึ่ง
การพัฒนาด้าน
ผลิตภัณฑ์
131. เศรษฐกิจและการ
OTOP (ลาน
ท่องเที่ยว
ธรรม ลานศิลป์
ถิ่นพญามังราย)
ขององค์การ
บริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
300,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

ผลผลิต

จานวน 1 แห่ง
ประกอบด้วยงาน
ก่อสร้างรั้วและ
ประตูทางเข้า
ขนาดยาว
627.00 ม. สูง
1.20 ม. - 1.50
ม. พร้อมก่อสร้าง
ซุ้มทางเข้า
สวนสาธารณะ

เพื่อศึกษาและพัฒนา
คุณภาพสินค้า
ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่
ภายในศูนย์แสดงและ
จาหน่ายสินค้าหนึ่ง
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
OTOP (ลานธรรม
ดาเนินการศึกษา
ลานศิลป์ ถิ่นพญามั่ง จานวน 1 ครั้ง/ปี
ราย) สร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนทุกกลุ่มใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย
เพิ่มช่องทางในการ
จาหน่ายสินค้าและ
การตลาด

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
จัดฝึกอบรม
สาธารณสุข,
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมอาชีพ
กอง
132. เศรษฐกิจและการ เพื่อสร้างรายได้ 1,000,000.00
สาธารณสุข,
ท่องเที่ยว
ให้กับประชาชน
กองส่งเสริม
จังหวัดเชียงราย
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
การพัฒนาด้าน
กอง
133. เศรษฐกิจและการ ตลาดประชารัฐ
360,000.00
สาธารณสุข,
ท่องเที่ยว
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่ออบรมการส่งเสริม
อาชีพให้กับกลุ่ม
ดาเนินการจัด
ผู้สูงอายุและกลุ่มสตรี
อบรม จานวน 4
ให้มีรายได้และมี
ครัง้ /ปี
กิจกรรมเสริม ให้มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนฐานรากให้
เข้มแข็งและพึ่งตนเอง
ได้ เกษตรกรเป็นผู้ผลิต
สินค้าแปรรูปและ
จาหน่ายได้เกษตรกร ดาเนินการจัดงาน
และประชาชนได้ศึกษา จานวน 12 ครั้ง/
เรียนรู้การจัดมหกรรม ปี
ประชารัฐจังหวัด
เชียงราย แล้วนาไป
ขยายผลในระดับ
ชุมชน ตาบล อาเภอ
ต่อไป

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้างอาคาร
ส่วน
อเนกประสงค์
สาธารณสุข
เศรษฐกิจ
และ
พอเพียงตาม
สิ่งแวดล้อม,
รอย
เพื่อให้มีศูนย์การ
ส่วน
พระราชดาริ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
สาธารณสุข,
การพัฒนาด้าน
ประจาอาเภอ
เศรษฐกิจพอเพียงตาม
กอง
134. เศรษฐกิจและการ แม่สาย หมู่ที่ 3 1,000,000.00
รอยพระราชดาริ
สาธารณสุข,
ท่องเที่ยว
เขต ทต.แม่สาย
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กองส่งเสริม
มิตรภาพ อ.แม่
และสร้างความเข้มแข็ง
คุณภาพชีวิต
สาย จ.เชียงราย
ให้แก่ราษฎร
,กอง
ใช้ประโยชน์
การแพทย์ ,
ร่วมกับ ทต.แม่
สานัก
สายอ.แม่สาย
สาธารณสุข
จ.เชียงราย
ส่วนแผน,
กองแผน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
เปิดประตู๋ผ่อ
และ
และประชาสัมพันธ์
ของดีเมือง
การพัฒนาด้าน
งบประมาณ, ผลิตภัณฑ์ทางการ
พญามังราย *
135. เศรษฐกิจและการ
100,000.00 กองวิชาการ เกษตร ผลิตภัณฑ์หนึ่ง
อุดหนุนที่ทา
ท่องเที่ยว
และแผนงาน ตาบลหนึ่งและส่งเสริม
การปกครอง อ.
, สานัก
ประชาชนในพื้นที่มี
พญาเม็งราย
นโยบายและ รายได้
แผน
ส่วนแผน,
กองแผน
112 ปี ของดี
และ
เพื่อส่งเสริมการ
การพัฒนาด้าน
เวียงป่าเป้า *
งบประมาณ,
ท่องเที่ยวในพื้นที่และ
136. เศรษฐกิจและการ อุดหนุน ที่ทา
200,000.00 กองวิชาการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของ
ท่องเที่ยว
การปกครองอ.
และแผนงาน
อาเภอ
เวียงป่าเป้า
, สานัก
นโยบายและ
แผน

ผลผลิต

ขนาดกว้าง 8.00
ม. ยาว 16.00 ม.
สูง 4.50 ม.

จานวน 1 ครั้ง /
ปี

จานวน 1 ครั้ง /
ปี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จัดงานของดี
อาเภอแม่จัน
ครั้งที่ 5
การพัฒนาด้าน
ประจาปี
137. เศรษฐกิจและการ งบประมาณ
ท่องเที่ยว
พ.ศ. 2563*
อุดหนุน ที่ทา
การปกครองอ.
แม่จัน
จัดงานมหกรรม
ผลิตภัณฑ์และ
การพัฒนาด้าน
ของดีอาเภอ
138. เศรษฐกิจและการ
พาน *อุดหนุนที่
ท่องเที่ยว
ทาการปกครอง
อ.พาน
จัดงานศาล
สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
และของดี
อาเภอแม่สรวย
การพัฒนาด้าน
ประจาปี
139. เศรษฐกิจและการ
2563อ.แม่
ท่องเที่ยว
สรวย จ.
เชียงราย *
อุดหนุน ที่ทา
การปกครอง อ.
แม่สรวย
จัดงานมหกรรม
อาหารและของ
ดีอาเภอแม่ลาว
การพัฒนาด้าน
ครั้งที่ 6
140. เศรษฐกิจและการ ประจาปี
ท่องเที่ยว
2563*อุดหนุน
ที่ทาการ
ปกครอง อ.แม่
ลาว

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
200,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่มี จานวน 1 ครั้ง /
รายได้และส่งเสริมการ ปี
ท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่มี จานวน 1 ครั้ง /
รายได้และส่งเสริมการ ปี
ท่องเที่ยว

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
280,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้เพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายสินค้า
ของประชาชนใน
จานวน 1 ครั้ง /
ท้องถิ่นและร่วมกัน ปี
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
95,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่มี จานวน 1 ครั้ง /
รายได้และส่งเสริมการ ปี
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จัดงานข่วง
มหกรรมนับร้อย
การพัฒนาด้าน
ปีของดีอาเภอ
141. เศรษฐกิจและการ
เทิง*อุดหนุน ที่
ท่องเที่ยว
ทาการปกครอง
อ.เทิง

การพัฒนาด้าน
มหกรรมไม้ดอก
142. เศรษฐกิจและการ อาเซียน
ท่องเที่ยว
เชียงราย

ข่วงศึกษาวิถี
การพัฒนาด้าน
ชีวิตวัฒนธรรม
143. เศรษฐกิจและการ ล้านนา ชาติ
ท่องเที่ยว
พันธุ์และ
อาเซียน

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
เพื่อส่งเสริมการ
งบประมาณ,
ท่องเที่ยวในพื้นที่และ
300,000.00 กองวิชาการ
กระตุ้นเศรษฐกิจของ
และแผนงาน
อาเภอเทิง
, สานัก
นโยบายและ
แผน
สานักปลัด จัดงานมหกรรมไม้ดอก
อบจ., สานัก อาเซียนเชียงราย เพื่อ
29,000,000.00 ปลัดเทศบาล ส่งเสริมการท่องเที่ยว
, สานักงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ปลัด อบต. ของจังหวัดเชียงราย
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา, 1. เพื่อส่งเสริม
กองส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
การศึกษา ขนบธรรมเนียม
และ
ประเพณี วัฒนธรรม
3,000,000.00
วัฒนธรรม, ของชาติพันธุต์ ่างๆ ใน
กอง
จ.เชียงราย2. เพื่อเป็น
การศึกษา แหล่งเรียนรู้ทางภูมิ
ศาสนาและ ปัญญาท้องถิน่
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

ผลผลิต

จานวน 1 ครั้ง /
ปี

จานวน 1 ครั้ง/ปี

จานวน 1 ครั้ง/ปี

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
144. เศรษฐกิจและการ ประเพณีลอย
ท่องเที่ยว
กระทง

การพัฒนาด้าน
สล่าน้อยแห่ง
145. เศรษฐกิจและการ
ล้านนา
ท่องเที่ยว

จัดทาฐานข้อมูล
การพัฒนาด้าน
ด้านศาสนา
146. เศรษฐกิจและการ วัฒนธรรม และ
ท่องเที่ยว
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
200,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
150,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
300,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

เพื่อรักษาไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของ
ไทย

ผลผลิต

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อปลูกฝังเด็กและ
เยาวชนได้เรียนรู้ศิลปะ
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาพืน้ บ้านล้านนา
จานวน 1 ครั้ง /
และเผยแพร่วัฒนธรรม
ปี
ท้องถิ่นอันสาคัญของ
จังหวัดเชียงรายไว้มิให้
เสื่อมคลายและเป็นที่
รู้จักของคนรุ่นหลัง

เพื่อจัดทาระบบ
ฐานข้อมูลทางศาสนา
อบรมจานวน 4
วัฒนธรรม และจารีต
ครั้ง/ปี
ประเพณีในท้องถิ่น
จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาด้าน
ฟื้นฟูและสืบ
147. เศรษฐกิจและการ สานภาษา
ท่องเที่ยว
ล้านนา

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
148. เศรษฐกิจและการ ประเพณี
ท่องเที่ยว
สงกรานต์

อบรมสัมมนา
การพัฒนาด้าน
พระสังฆาธิการ
149. เศรษฐกิจและการ ระดับเจ้าอาวาส
ท่องเที่ยว
ทุกวัดใน จ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
450,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
0.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
300,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อฟื้นฟู สืบสาน และ
อนุรักษ์ การเขียน การ
จานวน 1 ครั้ง/ปี
อ่านภาษาล้านนาให้
แพร่หลาย

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม
และสืบสานประเพณี
จานวน 1 ครั้ง/ปี
สงกรานต์ในจังหวัด
เชียงรายให้คงอยู่สืบไป

เพื่อส่งเสริมบทบาท
ของพระสงฆ์ในการ
บริหารจัดการวัดและ
เผยแพร่หลักธรรมคา
สอนตามหลัก
จานวน 1 ครั้ง/ปี
พระพุทธศาสนา
สอดคล้องกับวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของ
พุทธศาสนิกชนกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั

ยุทธศาสตร์

โครงการ

แลกเปลี่ยน
การพัฒนาด้าน
เรียนรู้ศาสนา
150. เศรษฐกิจและการ
ประเพณี
ท่องเที่ยว
วัฒนธรรม

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
151. เศรษฐกิจและการ ประเพณีวัน
ท่องเที่ยว
เข้าพรรษา

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
500,000.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา
ส่วน
การศึกษา,
กอง
การศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษา
และ
0.00
วัฒนธรรม,
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานัก
การศึกษา

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน 1 ครั้ง/ปี
สร้างความร่วมมืออันดี
รวมพลัง
พุทธศาสนิกชนในกลุ่ม
อาเซียน

เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม
และสืบสานประเพณี
จานวน 1 ครั้ง /
วันเข้าพรรษาใน
ปี
จังหวัดเชียงรายให้คง
อยู่สืบไป

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ให้กับบุคลากร
การพัฒนาด้าน
ด้านการ
152. เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยวและ
ท่องเที่ยว
ด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดเชียงราย

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
500,000.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

เพื่อให้บุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและด้าน
สื่อประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ
มีความรู้ ความเข้าใจ
แนวทางให้การ
สร้างสรรค์ด้านการ
ดาเนินการจัด
ท่องเที่ยวและด้านสื่อ
อบรม จานวน 2
ประชาสัมพันธ์ที่
ครัง้ /ปี
ทันสมัยให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้และบริหาร
จัดการด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาศักยภาพ
การพัฒนาด้าน
ของเด็กและ
153. เศรษฐกิจและการ
เยาวชนในพื้นที่
ท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงราย
เพื่อทาหน้าที่
มัคคุเทศก์อาสา

ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
สาธารณสุข,
กอง
796,500.00
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย มีศักยภาพ
พร้อมสาหรับการฝึก
ปฏิบัติหน้าที่เป็น
มัคคุเทศก์อาสา เกิด ดาเนินการจัด
ทักษะความรู้ในการ อบรม จานวน 1
ถ่ายทอดข้อมูลแก่
ครัง้ /ปี
นักท่องเที่ยว สามารถ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงรายได้
อย่างครบถ้วน

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ควบคูไ่ ปกับ
ส่วนโยธา,
การอนุรักษ์ และสร้าง
กองโยธา,
ปรับปรุงภูมิ
รายได้เข้าสูช่ ุมชน และ
กองช่าง,
ทัศน์ข่วง
จังหวัดเชียงราย เพื่อ
การพัฒนาด้าน
กองช่าง
วัฒนธรรมเมือง
ปรับปรุงแหล่ง
154. เศรษฐกิจและการ
3,000,000.00 สุขาภิบาล,
เทิง ม.1 ต.เวียง
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา
ท่องเที่ยว
กองประปา,
อ.เทิง จ.
วัฒนธรรมปรับปรุง
สานักช่าง,
เชียงราย
โบราณสถานให้
สานักการ
เหมาะสมสาหรับเป็น
ช่าง
แหล่งท่องเที่ยว และ
แหล่งเรียนรู้จังหวัด
เชียงราย

ก่อสร้างรั้ว
คอนกรีต
การพัฒนาด้าน
โดยรอบข่วง
155. เศรษฐกิจและการ ศึกษาวิถีชีวิต
ท่องเที่ยว
วัฒนธรรม
ล้านนาและ
อาเซียน
ประเพณีไหว้สา
พญามังราย
ประจาปี
การพัฒนาด้าน
2562 ,
156. เศรษฐกิจและการ ประจาปี
ท่องเที่ยว
2563*อุดหนุน
ที่ทาการ
ปกครอง อ.
พญาเม็งราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
200,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

ผลผลิต
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข่วงวัฒนธรรม
เมืองเทิง
รายละเอียด
ประกอบด้วย งาน
ประดับตกแต่ง
ด้วยลวดลายปูน
ปั้น (ระยะที่ 2)
ติดตั้งระบบไฟฟ้า
แสงสว่างอาคาร
ประดิษฐานเสา
หลักเมืองจานวน
1 หลัง งาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบอาคาร
ประดิษฐานเสา
หลักเมือง

เพื่อความปลอดภัยของ
ยาว 429.00 ม.
สถานที่และทรัพย์สิน
สูง 1.10 ม.
ของราชการ

เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีวัฒนธรรมอัน จานวน 1 ครั้ง /
ดีงามและ
ปี
ประชาสัมพันธ์สถานที่
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ข่วงวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา
การพัฒนาด้าน
พื้นบ้าน อ.พญา
157. เศรษฐกิจและการ เม็งราย *
ท่องเที่ยว
อุดหนุนที่ทา
การปกครอง อ.
พญาเม็งราย
จัดงานประเพณี
สี่เผ่าอาเภอดอย
หลวง ประจาปี
2562 ,ครั้งที่
การพัฒนาด้าน
13 ประจาปี
158. เศรษฐกิจและการ
งบประมาณ
ท่องเที่ยว
พ.ศ. 2563*
อุดหนุนที่ทา
การปกครอง อ.
ดอยหลวง

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
ผลผลิต
รับผิดชอบ
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ, เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
จานวน 1 ครั้ง /
100,000.00 กองวิชาการ และอนุรักษ์ประเพณี
ปี
และแผนงาน วัฒนธรรมท้องถิ่น
, สานัก
นโยบายและ
แผน
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อรักษาประเพณีอัน
ดีงามและส่งเสริมให้ จานวน 1 ครั้ง /
ประชาชนในพื้นที่มี ปี
รายได้

วันราลึกและสืบ
สานตานานศิลป์
ครูจูหลิง ปงกัน
มูลประจาปี
การพัฒนาด้าน
2562 ,
159. เศรษฐกิจและการ
ประจาปี
ท่องเที่ยว
2563 *
อุดหนุน ที่ทา
การปกครอง อ.
ดอยหลวง

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ได้มีแหล่งเรียนรู้ มีเวที
การแสดงผลงาน
ทางด้านศิลปะ มี
โอกาสแข่งขันทักษะใน
ด้านศิลปะ ในการขัด
จานวน 1 ครั้ง /
เกลาจิตใจให้ห่างไกล
ปี
ยาเสพติดเพื่อยกย่อง
เชิดชูและราลึกถึงครู
จูหลิง ปงกันมูล ครูผู้
เสียสละและอุทิศชีวิต
ตนเพื่อการสอนด้าน
ศิลปะ

จัดงานอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน
วัฒนธรรมชาติ
การพัฒนาด้าน
พันธุ์ชนเผ่า (ชน
160. เศรษฐกิจและการ
เผ่าเมืองแม่
ท่องเที่ยว
จัน)*อุดหนุน ที่
ทาการปกครอง
อ.แม่จัน

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
300,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถึ
ชีวิต วัฒนธรรมและภูมิ
จานวน 1 ครั้ง /
ปัญญาท้องถิน่ และ
ปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์

โครงการ

สืบสาน
วัฒนธรรมป๋า
เวณียี่เป็งเมือง
แม่จันประจาปี
งบประมาณ
การพัฒนาด้าน
พ.ศ. 2562 ,
161. เศรษฐกิจและการ
ประจาปี
ท่องเที่ยว
งบประมาณ
พ.ศ. 2563*
อุดหนุน ที่ทา
การปกครองอ.
แม่จัน
สืบสาน
ประเพณี
นมัสการและ
สรงน้าพระธาตุ
ดอยตุง
การพัฒนาด้าน
ประจาปี
162. เศรษฐกิจและการ 2562 ,
ท่องเที่ยว
ประจาปี
2563 *
อุดหนุน
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สืบสาน
ประเพณีสรงน้า
พระธาตุจอมจ้อ
การพัฒนาด้าน
อาเภอเทิง (หนึ่ง
163. เศรษฐกิจและการ
ในพระธาตุเก้า
ท่องเที่ยว
จอมของจังหวัด
เชียงราย) *
อุดหนุน ทต.
เวียงเทิง อ.เทิง
น.197 กผง.

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
เพื่ออนุรักษ์ประเพณี จานวน 1 ครั้ง /
100,000.00 กองวิชาการ
วัฒนธรรมอันดีงาม ปี
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
300,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ให้
ประชาชน
พุทธศาสนิกชนได้สบื จานวน 1 ครั้ง /
ทอดประเพณี
ปี
วัฒนธรรมด้านศาสนา
ให้ดารงสืบต่อไป

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน
จานวน 1 ครั้ง /
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ปี
ศิลปวัฒนธรรมอันดี
งาม

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จัดงานประเพณี
สืบชะตาแม่น้า
อิงและแข่งขัน
เรือยาว อาเภอ
เทิง ครั้งที่ 17
ชิงถ้วย
พระราชทาน
การพัฒนาด้าน
สมเด็จพระ
164. เศรษฐกิจและการ กนิษฐาธิราชเจ้า
ท่องเที่ยว
กรมสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมารี ประจาปี
2563 *
อุดหนุน ทต.
เวียงเทิง อ.เทิง
จัดงานดอก
เสี้ยวบานณ ภู
การพัฒนาด้าน
ชี้ฟ้า ประจาปี
165. เศรษฐกิจและการ
2563*อุดหนุน
ท่องเที่ยว
อบต.ตับเต่า อ.
เทิง

จัดงานประเพณี
บุญบั้งไฟ
การพัฒนาด้าน
ประจาปี
166. เศรษฐกิจและการ งบประมาณ
ท่องเที่ยว
2563*อุดหนุน
ทต.สันทราย
งาม อ.เทิง

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
300,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริม ปลูกฝัง
จิตสานึกของประชาชน
ในการอนุรักษ์แม่น้าลา
จานวน 1 ครั้ง /
คลองและส่งเสริม
ปี
ศิลปวัฒนธรรม รักษา
สืบทอดประเพณีอันดี
ของท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
จานวน 1 ครั้ง /
เรียนรู้ด้าน
ปี
ขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีให้แก่เด็ก
เยาวชน ประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมกัน
จานวน 1 ครั้ง /
อนุรักษ์ รักษาสืบทอด
ปี
ประเพณีและ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จัดงาน
วัฒนธรรมชาว
ดอยดอกบัวตอง
บานที่บา้ นหัว
การพัฒนาด้าน
แม่คาครั้งที่ 29
167. เศรษฐกิจและการ
ประจาปี
ท่องเที่ยว
2562 *
อุดหนุน อบต.
แม่สลองใน อ.
แม่ฟ้าหลวง
ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว
เทศกาลชิมชา
ซากุระงาม
วัฒนธรรมชน
เผ่า และกาแฟ
การพัฒนาด้าน
ดอยแม่สลอง
168. เศรษฐกิจและการ
ครั้งที่ 23
ท่องเที่ยว
ประจาปี พ.ศ.
2561,ครั้งที่
24 ประจาปี
พ.ศ.2562*
อุดหนุน อบต.
แม่สลองนอก อ.
แม่ฟ้าหลวง
จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมชาติ
พันธุ์ชนเผ่าและ
การพัฒนาด้าน
เทศกาลชาเลิศ
169. เศรษฐกิจและการ รสตาบลเทอด
ท่องเที่ยว
ไทย ประจาปี
2563*อุดหนุน
อบต.เทอดไท
ยอ.แม่ฟ้าหลวง

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา จานวน 1 ครั้ง /
ท้องถิ่น การเสริมสร้าง ปี
รายได้ของประชาชน
ในชุมชน

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การจาหน่าย
จานวน 1 ครั้ง /
สินค้า OTOPและ
ปี
ส่งเสริมให้ประชาชนใน
พื้นที่มีรายได้

ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
200,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนร่วมกัน
อนุรักษ์ประเพณี
จานวน 1 ครั้ง /
วัฒนธรรมอันดีงาม
ปี
สร้างแหล่งเรียนรู้การ
ปลูกชาและเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่าย

ยุทธศาสตร์

โครงการ

สืบสาน
การพัฒนาด้าน
ประเพณีบุญบั้ง
170. เศรษฐกิจและการ ไฟ*อุดหนุน
ท่องเที่ยว
ทต.ดอนศิลา อ.
เวียงชัย

จัดงานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สืบสาน
การพัฒนาด้าน
ประเพณียี่เป็ง
171. เศรษฐกิจและการ
อาเภอเทิง*
ท่องเที่ยว
อุดหนุน สภา
วัฒนธรรม อ.
เทิง
จัดงานโฮงเฮียน
สืบสาน
การพัฒนาด้าน
วัฒนธรรม
172. เศรษฐกิจและการ ล้านนา *
ท่องเที่ยว
อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม อ.
เทิง
จัดงานข่วง
มหกรรมสืบสาน
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา
การพัฒนาด้าน
ศิลปะการแสดง
173. เศรษฐกิจและการ และเผยแพร่วิถี
ท่องเที่ยว
ชีวิตกลุ่มชาติ
พันธุ์ อาเภอ
เทิง*อุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
200,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
300,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ ปลูก
จิตสานึก
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีให้แก่
ประชาชน

ผลผลิต

จานวน 1 ครั้ง /
ปี

เพื่อให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้ร่วม
จานวน 1 ครั้ง /
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ปี
และสืบสานประเพณี
อันดีงาม

เพื่อสืบสานภูมิปัญญา
และศิลปวัฒนธรรม จานวน 1 ครั้ง /
ล้านนาให้เด็ก เยาวชน ปี
และประชาชน

เพื่อปลูกฝังให้
ประชาชนมีความภูมิใจ
ในวัฒนธรรม ภูมิ
จานวน 1 ครั้ง /
ปัญญา และเพิ่มรายได้ ปี
ในการจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท้องถิน่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จัดงานสืบสาน
วัฒนธรรมสรง
การพัฒนาด้าน
น้าพระธาตุ
174. เศรษฐกิจและการ ศักดิ์สิทธิ์อาเภอ
ท่องเที่ยว
เทิง*อุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

จัดงานอนุรักษ์
และเผยแพร่
การพัฒนาด้าน
วัฒนธรรม
175. เศรษฐกิจและการ ท้องถิ่นอาเภอ
ท่องเที่ยว
เทิง*อุดหนุน
สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

จัดงาน
มหัศจรรย์ 10
การพัฒนาด้าน
ชาติพนั ธุ์ แม่
176. เศรษฐกิจและการ
สาย ครั้งที่ 7*
ท่องเที่ยว
อุดหนุน ทต.แม่
สาย อ.แม่สาย

ปรับปรุงตลาด
กลางเพื่อ
การเกษตร
การพัฒนาด้าน
ประจาอาเภอ
177. เศรษฐกิจและการ
เวียงเชียงรุ้ง ม.
ท่องเที่ยว
11 ต.ทุ่งก่อ อ.
เวียงเชียงรุ้งจ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
200,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
100,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน
ส่วนแผน,
กองแผน
และ
งบประมาณ,
500,000.00 กองวิชาการ
และแผนงาน
, สานัก
นโยบายและ
แผน

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชน ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดี จานวน 1 ครั้ง /
งาม และตระหนักถึง ปี
ความสาคัญของพิธี
พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ใน
อาเภอเทิง
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม
เผยแพร่และถ่ายทอด
จานวน 1 ครั้ง /
ความรู้ภูมิปัญญา
ปี
ท้องถิ่นด้านต่างๆของ
อาเภอเทิงให้คงอยู่
สืบไป

เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
จานวน 1 ครั้ง /
วัฒนธรรมของท้องถิ่น
ปี
และเสริมสร้างรายได้
ให้กับประชาชน

สภาพเดิม ขนาด
กว้าง 13.00 ม.
ส่วนโยธา,
ยาว 25.00 ม.
กองโยธา,
เพื่อปรับปรุงตลาด
ปรับปรุงใหม่
กองช่าง,
กลางเพื่อการเกษตร ขนาดกว้าง
กองช่าง
ประจาอาเภอเวียง
18.00 ม.ยาว
500,000.00 สุขาภิบาล,
เชียงรุ้ง ให้มีโครงสร้ง 25.00 ม.พร้อม
กองประปา,
อาคารที่ใช้งานได้ดี ก่อสร้างลาน
สานักช่าง,
ยิ่งขึ้น
คอนกรีตเสริม
สานักการ
เหล็ก ขนาดกว้าง
ช่าง
20.00 ม.ยาว
27.00 ม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
ปรับปรุงอาคาร
กองช่าง,
ที่ทาการท่า
การพัฒนาด้าน
กองช่าง
เทียบเรือเชียง
178. เศรษฐกิจและการ
2,000,000.00 สุขาภิบาล,
ของ ต.เวียง อ.
ท่องเที่ยว
กองประปา,
เชียงของ จ.
สานักช่าง,
เชียงราย
สานักการ
ช่าง
ส่วน
สาธารณสุข
และ
สิ่งแวดล้อม,
ส่วน
จัดงานเทศกาล
สาธารณสุข,
การพัฒนาด้าน
ผลไม้จงั หวัด
กอง
179. เศรษฐกิจและการ
500,000.00
เชียงราย (Fruit
สาธารณสุข,
ท่องเที่ยว
Festival)
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
,กอง
การแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
จัดงานข้าวหอม
และของดี
ส่วนแผน,
อาเภอป่าแดด
กองแผน
ครั้งที่ 9
และ
การพัฒนาด้าน
ประจาปี
งบประมาณ,
180. เศรษฐกิจและการ 2561 ,ครั้งที่
100,000.00 กองวิชาการ
ท่องเที่ยว
10 ประจาปี
และแผนงาน
2562*อุดหนุน
, สานัก
ที่ทาการ
นโยบายและ
ปกครอง อ.ป่า
แผน
แดด
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อปรับปรุงอาคารที่
ทาการท่าเทียบเรือ
เชียงของให้มีสภาพ
พร้อมใช้งาน และมี
ความปลอดภัยต่อชีวติ
และทรัพย์สนิ

จานวน 1 แห่ง
รายละเอียดตาม
แบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.
เชียงราย กาหนด

เพื่อจัดงานส่งเสริม
การตลาดให้กับกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
ต่างๆ ผูผ้ ลิตสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มี
ดาเนินการจัดงาน
ตลาดในการจาหน่าย
จานวน 1 ครั้ง/ปี
สินค้าได้มากขึ้น สร้าง
รายได้ให้กับเกษตรกร
และประชาชนเพิ่ม
ช่องทางในการ
จาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนผู้ปลูกข้าว
หอมมะลิมีตลาดในการ จานวน 1 ครั้ง /
จาหน่าย และเป็นการ ปี
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงเกษตร

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้าน
181. เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

การพัฒนาด้าน
182. เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
183.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จัดงานเทศกาล
องุ่นไร้เมล็ด อ.
ส่วนแผน,
เวียงแก่น
กองแผน
ประจาปี
และ
งบประมาณ
งบประมาณ,
พ.ศ. 2562 ,
100,000.00 กองวิชาการ
ประจาปี
และแผนงาน
งบประมาณ
, สานัก
พ.ศ. 2563*
นโยบายและ
อุดหนุน ที่ทา
แผน
การปกครอง อ.
เวียงแก่น
จัดงานเทศกาล
ส้มโอและของดี
ส่วนแผน,
อาเภอเวียงแก่น
กองแผน
ประจาปี
และ
งบประมาณ
งบประมาณ,
พ.ศ. 2562 ,
200,000.00 กองวิชาการ
ประจาปี
และแผนงาน
งบประมาณ
, สานัก
พ.ศ. 2563*
นโยบายและ
อุดหนุน ที่ทา
แผน
การปกครอง อ.
เวียงแก่น
ก่อสร้างถนน
ส่วนโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองโยธา,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง,
ระหว่าง ม.10
กองช่าง
ต.แม่กรณ์ - ม. 2,150,000.00 สุขาภิบาล,
21 ต.ป่าอ้อ
กองประปา,
ดอนชัย อ.เมือง
สานักช่าง,
เชียงราย จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนผู้ปลูกองุ่นได้
ความรู้ทางวิชาการ มี จานวน 1 ครั้ง /
รายได้จากการ
ปี
จาหน่ายสินค้าและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การพัฒนาและ
จานวน 1 ครั้ง /
ปรับปรุงกระบวนการ
ปี
ผลิตส้มโอให้ได้
มาตรฐานและสร้าง
ตลาดในการจาหน่าย
สินค้า

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ยาว
840.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,040.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
184.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
185.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
186.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
187.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง
ส่วนโยธา,
ถนนลาดยาง
กองโยธา,
พาราเคพซีล
กองช่าง,
(Para Cape
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
Seal) เชื่อม
1,000,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
ระหว่าง ม.3 ต.
กองประปา, มาตรฐาน
ดอยฮาง - ม.9
สานักช่าง,
ต.ป่าอ้อดอนชัย
สานักการ
อ.เมืองเชียงราย
ช่าง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
ส่วนโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองโยธา,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง,
ระหว่าง ม.4 ต.
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ห้วยชมภู อ.
500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
เมืองเชียงราย กองประปา, มาตรฐาน
ม.20 ต.วาวี อ.
สานักช่าง,
แม่สรวย จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง
ก่อสร้างถนน
ส่วนโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองโยธา,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง,
ระหว่าง ม.12
กองช่าง
เพือ่ พัฒนาเส้นทาง
ต.แม่ยาว อ.
500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
เมืองเชียงราย กองประปา, มาตรฐาน
ม.19 ต.ป่าตึง
สานักช่าง,
อ.แม่จัน จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง
ส่วนโยธา,
ปรับปรุงถนน
กองโยธา,
หินคลุก เชื่อม
กองช่าง,
ระหว่าง ม.8 ต.
กองช่าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
แม่ยาว - ม.13
500,000.00 สุขาภิบาล, ความสะดวกและ
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
กองประปา, ปลอดภัยในการสัญจร
เชียงราย จ.
สานักช่าง,
เชียงราย
สานักการ
ช่าง

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ยาว
380.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,280.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ยาว
130.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
780.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ยาว
140.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
840.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ยาว
1,120.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,720.00
ตร.ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่าง ม.14
โครงสร้างพืน้ ฐาน
188.
ต.แม่ยาว - ม.6
และระบบคมนาคม
ต.บ้านดู่ อ.เมือง
ขนส่ง
เชียงราย จ.
เชียงราย

ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
การพัฒนา
โดยการตีเส้น
โครงสร้างพืน้ ฐาน
189.
จราจรในสาย
และระบบคมนาคม
ทางที่อยู่ใน
ขนส่ง
ความรับผิดชอบ
ของ อบจ.ชร.

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
500,000.00 สุขาภิบาล, ความสะดวกและ
กองประปา, ปลอดภัยในการสัญจร
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ยาว
1,120.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,720.00
ตร.ม.

ถนนจานวน 4
สายทาง ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบ
ของ อบจ.ชร. 1.
สายทาง ชร.ถ. 1
- 0020 เชื่อม
ระหว่าง ม.8 ต.
หงาว ม.4 ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย
2.สายทาง ชร.ถ.
ส่วนโยธา,
1 - 0043 เชื่อม
กองโยธา,
ระหว่าง ม.4 ต.
กองช่าง,
รอบเวียง - ม.1 ต.
กองช่าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ดอยฮาง อ.เมือง
500,000.00 สุขาภิบาล, ความสะดวกและ
จ.เชียงราย 3.สาย
กองประปา, ปลอดภัยในการสัญจร
ทาง ชร.ถ. 1 สานักช่าง,
0045 เชื่อม
สานักการ
ระหว่าง ม.4 ต.ริม
ช่าง
กก - ม.5 ต.แม่
ข้าวต้ม อ.เมือง จ.
เชียงราย 4.สาย
ทาง ชร.ถ. 1 0059 เชื่อม
ระหว่าง ม.6 ต.
แม่สรวย - ม.10
ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
190.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
191.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
192.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
193.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง
ส่วนโยธา,
ถนนลาดยาง
กองโยธา,
แอสฟัลท์ติกคอ
กองช่าง,
นกรีต
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
(Asphaltic
2,450,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
Concrete)
กองประปา, มาตรฐาน
เชื่อมระหว่าง ม.
สานักช่าง,
14 ต.ม่วงคา สานักการ
ม.4ต.หัวง้ม อ.
ช่าง
พาน จ.เชียงราย
วางท่อระบาย
ส่วนโยธา,
น้าคอนกรีต
กองโยธา,
เสริมเหล็กสาย
กองช่าง,
เพื่อแก้ไขปัญหาความ
ทางเชื่อม
กองช่าง
เดือดร้อนของ
ระหว่าง ม.17
500,000.00 สุขาภิบาล,
ประชาชนจากภัยน้า
ต.เจริญเมือง กองประปา,
ท่วม
ม.5 ต.สันกลาง
สานักช่าง,
อ.พาน จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ระหว่าง ม.5 ต.
500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
สันกลาง - ม.
กองประปา, มาตรฐาน
14ต.เจริญเมือง
สานักช่าง,
อ.พาน จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง
ส่วนโยธา,
ปรับปรุงถนน
กองโยธา,
หินคลุก เชื่อม
กองช่าง,
ระหว่างม.10
กองช่าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ต.ธารทอง - ม.
500,000.00 สุขาภิบาล, ความสะดวกและ
6 ต.ทรายขาว
กองประปา, ปลอดภัยในการสัญจร
อ.พาน จ.
สานักช่าง,
เชียงราย
สานักการ
ช่าง

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
900.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,400.00 ตร.ม.

ท่อระบายน้า
คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. จานวน
135.00 ม.
พร้อมบ่อพัก คสล.
11 บ่อ

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
150.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
1,260.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 7,560.00
ตร.ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่าง ม.6 ต.
โครงสร้างพืน้ ฐาน
194.
ทรายขาว - ม.
และระบบคมนาคม
18 ต.สันกลาง
ขนส่ง
อ.พาน จ.
เชียงราย
ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่าง ม.11
โครงสร้างพืน้ ฐาน ต.ธารทอง อ.
195.
และระบบคมนาคม พาน - ม.1 ต.
ขนส่ง
จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่าง ม.7 ต.
โครงสร้างพืน้ ฐาน
196.
แม่คา อ.แม่จัน
และระบบคมนาคม
-ม.15 ต.แม่ฟ้า
ขนส่ง
หลวง อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

500,000.00

500,000.00

700,000.00

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
การพัฒนา
เหล็ก เชื่อม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
197.
ระหว่าง ม.6 ต. 1,000,000.00
และระบบคมนาคม
แม่ไร่ - ม.5 ต.
ขนส่ง
แม่คา อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
1,260.00 ม.
ความสะดวกและ
หรือพื้นที่ไม่น้อย
ปลอดภัยในการสัญจร
กว่า 7,560.00
ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
1,260.00 ม.
ความสะดวกและ
หรือพื้นที่ไม่น้อย
ปลอดภัยในการสัญจร
กว่า 7,560.00
ตร.ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
290.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,740.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
300.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,800.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
การพัฒนา
เหล็ก เชื่อม
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระหว่าง ม.12
198.
และระบบคมนาคม ต.ท่าข้าวเปลือก
ขนส่ง
-ม.13 ต.แม่จัน
อ.แม่จัน จ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
700,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
กองประปา, มาตรฐาน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ผลผลิต
ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
280.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,680.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต
การพัฒนา
(Asphaltic
โครงสร้างพืน้ ฐาน
199.
Concrete)
และระบบคมนาคม
เชื่อมระหว่าง ม.
ขนส่ง
13 ต.ป่าซาง ม.10 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
กองประปา, มาตรฐาน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
150.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม.

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
การพัฒนา
เหล็ก เชื่อม
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระหว่าง ม.14
200.
และระบบคมนาคม เขต ทต.แม่คา ขนส่ง
ม.7 เขต ทต.
สายน้าคา อ.แม่
จัน จ.เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
กองประปา, มาตรฐาน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
150.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต
การพัฒนา
(Asphaltic
โครงสร้างพืน้ ฐาน
201.
Concrete)
และระบบคมนาคม
เชื่อมระหว่าง ม.
ขนส่ง
6 ต.ป่าตึง - ม.
9 ต.ป่าซาง อ.
แม่จัน จ.
เชียงราย

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
500,000.00 สุขาภิบาล, ความสะดวกและ
กองประปา, ปลอดภัยในการสัญจร
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ผิวจราจรกว้าง
8.00 ม.ยาว
165.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,320.00 ตร.ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ปรับปรุงถนน
การพัฒนา
หินคลุก เชื่อม
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระหว่าง ม.5 ต.
202.
และระบบคมนาคม ป่าซาง - ม.9 ต.
ขนส่ง
ป่าตึง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริม
การพัฒนา
เหล็ก เชื่อม
โครงสร้างพืน้ ฐาน
203.
ระหว่าง ม.7 ต.
และระบบคมนาคม
ป่าซาง - ม.8 ต.
ขนส่ง
แม่จัน อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
500,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
1,500,000.00 สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
2,000.00 ม.
ความสะดวกและ
หรือพื้นที่ไม่น้อย
ปลอดภัยในการสัญจร
กว่า 12,000.00
ตร.ม.

ขยายสะพาน
คสล.จากเดิมกว้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
4.00 ม.ยาว
ความสะดวกและ
24.00 ม. เป็น
ปลอดภัยในการสัญจร
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 24.00 ม.

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอ
ส่วนโยธา,
นกรีต
กองโยธา,
(Asphaltic
กองช่าง,
การพัฒนา
Concrete)
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
204.
เลียบคลอง
3,000,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
และระบบคมนาคม
ชลประทาน
กองประปา, มาตรฐาน
ขนส่ง
เชื่อมระหว่างม.
สานักช่าง,
2 ต.โป่งผา - ม.
สานักการ
9 ต.เวียงพางคา
ช่าง
อ.แม่สาย จ.
เชียงราย

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ความยาว
รวม 950.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า5,700.00
ตร.ม.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
205.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

โครงการ
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต
(Asphaltic
Concrete)
เชื่อมระหว่าง ม.
4 ต.เวียงพางคา
- ม.5 ต.ศรี
เมืองชุม อ.แม่
สาย จ.เชียงราย
ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก (สะพาน
อบจ.ชร.) เชื่อม
ระหว่าง ม.12
ต.โป่งผา - ม.6
ต.เวียงพางคา
อ.แม่สาย จ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
กองประปา, มาตรฐาน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
การพัฒนา
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
206.
500,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม
กองประปา,
ขนส่ง
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
ก่อสร้างสะพาน
กองช่าง,
การพัฒนา
คอนกรีตเสริม
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
207.
เหล็ก ม.4 ต.ท่า 3,000,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม
ก๊อ อ.แม่สรวย
กองประปา,
ขนส่ง
จ.เชียงราย
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ก่อสร้างถนน
ส่วนโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองโยธา,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง,
การพัฒนา
ระหว่าง ม.
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
208.
11,18 ต.วาวี 1,600,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม
อ.แม่สรวย - ม.
กองประปา,
ขนส่ง
7 ต.ห้วยชมภู
สานักช่าง,
อ.เมืองเชียงราย
สานักการ
จ.เชียงราย
ช่าง

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
165.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
990.00 ตร.ม.

ขยายสะพาน
คสล.จากเดิมกว้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
4.00 ม.ยาว
ความสะดวกและ
8.00 ม. เป็น
ปลอดภัยในการสัญจร
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 8.00 ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถ
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 30.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า)

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ความยาว
รวม 540.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 3,240.00
ตร.ม.หนาเฉลี่ย
0.15 ม.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
209.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
210.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
211.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
212.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
820,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
กองประปา, มาตรฐาน
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อม
ระหว่าง ม.17
ต.วาวี อ.แม่
สรวย - ม.2 ต.
ห้วยชมภู อ.
เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
ส่วนโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองโยธา,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง,
ระหว่าง ม.11
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ต.ศรีถ้อย อ.แม่
2,200,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
สรวย จ.
กองประปา, มาตรฐาน
เชียงราย - เขต
สานักช่าง,
ติดต่อ อ.ไชย
สานักการ
ปราการ จ.
ช่าง
เชียงใหม่
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ส่วนโยธา,
แอสฟัลท์ติกคอ
กองโยธา,
นกรีต
กองช่าง,
(Asphaltic
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
Concrete)
2,000,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
เชื่อมระหว่าง ม.
กองประปา, มาตรฐาน
4 ต.สันสลี - ม.
สานักช่าง,
3 ต.เวียง อ.
สานักการ
เวียงป่าเป้า จ.
ช่าง
เชียงราย
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ระหว่าง ม.3 ต.
1,000,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
ป่างิ้ว - ม.7 ต.
กองประปา, มาตรฐาน
เวียงกาหลง อ.
สานักช่าง,
เวียงป่าเป้า จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง

ผลผลิต
ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ความยาว
รวม 260.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,560.00
ตร.ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ความยาว
รวม 850.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 5,100.00
ตร.ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
600.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,600.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ยาว
280.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,680.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่าง ม.13
โครงสร้างพืน้ ฐาน ต.สันสลี อ.เวียง
213.
และระบบคมนาคม ป่าเป้า - ม.12
ขนส่ง
ต.ท่าก๊อ อ.แม่
สรวย จ.
เชียงราย
ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่างม.1 ต.
โครงสร้างพืน้ ฐาน
214.
สันสลี อ.เวียง
และระบบคมนาคม
ป่าเป้า - ม.8 ต.
ขนส่ง
ป่าหุ่ง อ.พาน จ.
เชียงราย

ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่างม.7 ต.
โครงสร้างพืน้ ฐาน
215.
เวียง - ม.4 ต.
และระบบคมนาคม
บ้านโป่ง อ.เวียง
ขนส่ง
ป่าเป้า จ.
เชียงราย

ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่างม.12
โครงสร้างพืน้ ฐาน
216.
ต.เวียง - ม.1 ต.
และระบบคมนาคม
บ้านโป่ง อ.เวียง
ขนส่ง
ป่าเป้า จ.
เชียงราย

จานวน
งบประมาณ

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ 6.00 ม.ยาว
ความสะดวกและ
700.00 ม.หรือ
ปลอดภัยในการสัญจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,200.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ 6.00 ม.ยาว
ความสะดวกและ
700.00 ม.หรือ
ปลอดภัยในการสัญจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,200.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ 6.00 ม.ยาว
ความสะดวกและ
700.00 ม. หรือ
ปลอดภัยในการสัญจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,200.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ 6.00 ม.ยาว
ความสะดวกและ
700.00 ม.หรือ
ปลอดภัยในการสัญจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,200.00 ตร.ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่างม.2 ต.
โครงสร้างพืน้ ฐาน
217.
บ้านโป่ง - ม.
และระบบคมนาคม
15 ต.ป่างิ้ว อ.
ขนส่ง
เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย

ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
การพัฒนา
ระหว่างม.3 ต.
โครงสร้างพืน้ ฐาน
218.
บ้านโป่ง - ม.
และระบบคมนาคม
12 ต.เวียง อ.
ขนส่ง
เวียงป่าเป้า จ.
เชียงราย

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
219.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
220.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

จานวน
งบประมาณ

500,000.00

500,000.00

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อม
ระหว่าง ม.2 ต.
แม่สลองนอก อ. 3,000,000.00
แม่ฟ้าหลวง - ม.
14 ต.ป่าตึง อ.
แม่จัน จ.
เชียงราย
ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อม
ระหว่าง ม.11
ต.แม่สลองใน 900,000.00
ม.1 ต.เทอด
ไทย อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.
เชียงราย

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ 6.00 ม.ยาว
ความสะดวกและ
700.00 ม.หรือ
ปลอดภัยในการสัญจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,200.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ 6.00 ม.ยาว
ความสะดวกและ
700.00 ม. หรือ
ปลอดภัยในการสัญจร พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,200.00 ตร.ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
800.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,800.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถ
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 6.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า)

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
221.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
222.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
223.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
224.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

หน่วยงานที่
วัตถุประสงค์
รับผิดชอบ
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ระหว่าง ม.5 ต.
2,200,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
บุญเรือง อ.เชียง
กองประปา, มาตรฐาน
ของ - ม.11 ต.
สานักช่าง,
ยางฮอม อ.ขุน
สานักการ
ตาล จ.เชียงราย
ช่าง
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ส่วนโยธา,
แอสฟัลท์ติกคอ
กองโยธา,
นกรีต
กองช่าง,
(Asphaltic
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
Concrete)
2,000,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
เชื่อมระหว่าง ม.
กองประปา, มาตรฐาน
10 ต.บัวสลี อ.
สานักช่าง,
แม่ลาว - ม.17
สานักการ
ต.ป่าอ้อดอนชัย
ช่าง
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ส่วนโยธา,
แอสฟัลท์ติกคอ
กองโยธา,
นกรีต
กองช่าง,
(Asphaltic
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
Concrete)
1,000,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
เชื่อมระหว่าง ม.
กองประปา, มาตรฐาน
8 ต.จอมหมอก
สานักช่าง,
แก้ว -ม.2 ต.ดง
สานักการ
มะดะ อ.แม่ลาว
ช่าง
จ.เชียงราย
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ระหว่าง ม.12
500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
ต.ป่าก่อดา - ม.
กองประปา, มาตรฐาน
1 ต.จอมหมอก
สานักช่าง,
แก้ว อ.แม่ลาว
สานักการ
จ.เชียงราย
ช่าง
โครงการ

จานวน
งบประมาณ

ผลผลิต
ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
890.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,340.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
620.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,720.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
300.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,800.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ก่อสร้างถนน
ส่วนโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองโยธา,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง,
การพัฒนา
ระหว่าง ม.2,9
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
225.
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ 500,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม
ลาว - ม.2 ต.
กองประปา,
ขนส่ง
ห้วยชมภู อ.
สานักช่าง,
เมืองเชียงราย
สานักการ
จ.เชียงราย
ช่าง
ส่วนโยธา,
กองโยธา,
ขยายสะพาน
กองช่าง,
การพัฒนา
คอนกรีตเสริม
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน เหล็ก ม.8 ต.
226.
1,000,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม จอมหมอกแก้ว
กองประปา,
ขนส่ง
อ.แม่ลาว จ.
สานักช่าง,
เชียงราย
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
การพัฒนา
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
227.
ระหว่าง ม.1 ต. 2,000,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม
เวียง - ม.9 ต.
กองประปา,
ขนส่ง
ป่าสัก อ.เชียง
สานักช่าง,
แสน จ.เชียงราย
สานักการ
ช่าง
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ส่วนโยธา,
แอสฟัลท์ติกคอ
กองโยธา,
นกรีต
กองช่าง,
การพัฒนา
(Asphaltic
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
228.
Concrete)
3,000,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม
เชื่อมระหว่าง ม.
กองประปา,
ขนส่ง
7 ต.ศรีดอนไชย
สานักช่าง,
- ม.9 ต.แม่ลอย
สานักการ
อ.เทิง จ.
ช่าง
เชียงราย
ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
150.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
900.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากเดิม
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 18.00 ม.
เป็นกว้าง 6.00
ม. ยาว 18.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า)

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
870.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,220.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
900.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,400.00 ตร.ม.

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ส่วนโยธา,
ก่อสร้างสะพาน
กองโยธา,
คสล. สายทาง
กองช่าง,
การพัฒนา
ชร.ถ 1-0014
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
229.
เชื่อมระหว่าง ม. 2,600,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
และระบบคมนาคม
3 ต.เวียง - ม.3
กองประปา, มาตรฐาน
ขนส่ง
ต.หนองแรด อ.
สานักช่าง,
เทิง จ.เชียงราย
สานักการ
ช่าง

ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
การพัฒนา
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
230.
ระหว่าง ม.3 ต. 1,700,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม
ท่าข้าม - ม.5
กองประปา,
ขนส่ง
ต.ปอ อ.เวียง
สานักช่าง,
แก่น จ.เชียงราย
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างสะพาน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
การพัฒนา
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระหว่าง ม.1 ต.
231.
1,300,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม ปอ อ.เวียงแก่น
กองประปา,
ขนส่ง
-ม.25 ต.ตับเต่า
สานักช่าง,
อ.เทิง จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง

ผลผลิต
แห่งที่ 1 สภาพ
เดิม ขนาดช่อง
จราจรกว้าง 4.00
ม. ยาว 7.00 ม.
ก่อสร้างใหม่
ขนาดช่องจราจร
กว้าง 7.00 ม.
ยาว 10.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า)แห่งที่ 2
สภาพเดิม ขนาด
ช่องจราจรกว้าง
4.00 ม. ยาว
8.00 ม.ก่อสร้าง
ใหม่ ขนาดช่อง
จราจรกว้าง 7.00
ม. ยาว 12.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า)

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
500.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,000.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ขนาดสองช่อง
จราจร ทางรถ
กว้าง 6.00 ม.
ยาว 10.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า)

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
232.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
233.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
234.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
235.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ส่วนโยธา,
แอสฟัลท์ติกคอ
กองโยธา,
นกรีต
กองช่าง,
(Asphaltic
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
Concrete)
2,500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
เชื่อมระหว่าง ม.
กองประปา, มาตรฐาน
7 ต.ป่าแดด สานักช่าง,
ม.6 ต.สันมะค่า
สานักการ
อ.ป่าแดด จ.
ช่าง
เชียงราย
ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ส่วนโยธา,
แอสฟัลท์ติกคอ
กองโยธา,
นกรีต
กองช่าง,
(Asphaltic
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
Concrete)
3,000,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
เชื่อมระหว่าง ม.
กองประปา, มาตรฐาน
7 ต.โรงช้าง สานักช่าง,
ม.14 ต.ป่าแงะ
สานักการ
อ.ป่าแดด จ.
ช่าง
เชียงราย
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ระหว่าง ม.11
5,500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
ต.ปงน้อย - ม.8
กองประปา, มาตรฐาน
ต.หนองป่าก่อ
สานักช่าง,
อ.ดอยหลวง จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง
ก่อสร้างถนน
ส่วนโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองโยธา,
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง,
ระหว่าง ม.9 ต.
กองช่าง
เพื่อพัฒนาเส้นทาง
ปงน้อย อ.ดอย
500,000.00 สุขาภิบาล, คมนาคมให้ได้
หลวง - ม.8 ต.
กองประปา, มาตรฐาน
ป่าซาง อ.เวียง
สานักช่าง,
เชียงรุ้ง จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
900.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,400.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
900.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,400.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
1,670.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 10,020.00
ตร.ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ความยาว
รวม 142.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 852.00 ตร.
ม. หนาเฉลี่ย
0.15 ม.

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
236.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
237.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
238.
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
ส่วนโยธา,
แอสฟัลท์ติกคอ
กองโยธา,
นกรีต
กองช่าง,
(Asphaltic
กองช่าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
Concrete)
3,000,000.00 สุขาภิบาล, ความสะดวกและ
เชื่อมระหว่าง ม.
กองประปา, ปลอดภัยในการสัญจร
8 ต.เวียงชัย สานักช่าง,
ม.3 เขต ทต.สิริ
สานักการ
เวียงชัย อ.เวียง
ช่าง
ชัยจ.เชียงราย
ปรับปรุง
ถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอ
ส่วนโยธา,
นกรีต
กองโยธา,
(Asphaltic
กองช่าง,
Concrete)โดย
กองช่าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
วิธี Pavement
3,000,000.00 สุขาภิบาล, ความสะดวกและ
In-Place
กองประปา, ปลอดภัยในการสัญจร
Recycling
สานักช่าง,
เชื่อมระหว่าง ม.
สานักการ
15 ต.ทุ่งก่อ ช่าง
ม.5 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้งจ.
เชียงราย
ส่วนโยธา,
ขยายสะพาน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
เหล็กเชื่อม
กองช่าง
เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ระหว่าง ม.3 ต.
500,000.00 สุขาภิบาล, ความสะดวกและ
ป่าซาง - ม.15
กองประปา, ปลอดภัยในการสัญจร
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียง
สานักช่าง,
เชียงรุ้ง จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง

ผลผลิต

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ความยาว
รวม 1,550.00
ม. หรือพื้นที่ไม่
น้อยกว่า
9,300.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
1,055.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 6,330.00
ตร.ม.

ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก จากเดิม
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 7.90 ม.
เป็นกว้าง 6.00
ม.ยาว 7.90 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดิน
เท้า)

ยุทธศาสตร์

โครงการ

จานวน
งบประมาณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ก่อสร้าง
ถนนลาดยาง
ส่วนโยธา,
แอสฟัลท์ติกคอ
กองโยธา,
นกรีต
กองช่าง,
การพัฒนา
(Asphaltic
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
239.
Concrete)
1,300,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม
เชื่อมระหว่าง ม.
กองประปา,
ขนส่ง
9,15 ต.ยางฮ
สานักช่าง,
อม - ม.13 ต.
สานักการ
ป่าตาล อ.ขุน
ช่าง
ตาล จ.เชียงราย
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
การพัฒนา
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน
240.
ระหว่าง ม.11 1,000,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม
ต.ต้า อ.ขุนตาล
กองประปา,
ขนส่ง
- ม.6 ต.เวียง อ.
สานักช่าง,
เทิง จ.เชียงราย
สานักการ
ช่าง
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
การพัฒนา
เหล็กเข้าสู่แหล่ง
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน ท่องเที่ยวหนอง
241.
1,000,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม มน - ป่าส้มแสง
กองประปา,
ขนส่ง
ม.8 ต.ป่าตาล
สานักช่าง,
อ.ขุนตาล จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง
ส่วนโยธา,
ก่อสร้างถนน
กองโยธา,
คอนกรีตเสริม
กองช่าง,
การพัฒนา
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระหว่าง ม.4 ต.
242.
3,000,000.00 สุขาภิบาล,
และระบบคมนาคม ตาดควัน - ม.
กองประปา,
ขนส่ง
17 ต.แม่เปา อ.
สานักช่าง,
พญาเม็งราย จ.
สานักการ
เชียงราย
ช่าง

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ยาว
390.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,340.00 ตร.ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
305.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,830.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม.ยาว
305.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,830.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้
มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง
6.00 ม. ยาว
880.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,280.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15
ม.

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบพัฒนา
ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
2,150,000.00

2,139,500.00

10,500.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

1,000,000.00

1,000,000.00

988,000.00

12,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

500,000.00

500,000.00

500,000.00

495,000.00

5,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

165/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.ม่วง
คา - ม.4 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

2,450,000.00

2,423,346.41

26,653.59 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

27/153

165/207 วางท่อระบายนาคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
เชื่อมระหว่าง ม.17 ต.เจริญเมือง - ม.5 ต.สัน
กลาง อ.พาน จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

7

28/153

165/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.5 ต.สันกลาง - ม.14 ต.เจริญเมือง อ.พาน จ.
เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

8

39/156

166/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.7 ต.แม่คา อ.แม่จัน - ม.15 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

700,000.00

695,000.00

5,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

1

10/150

163/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.10 ต.แม่กรณ์ - ม.21 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง
จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

2

11/150

163/207 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล (Para Cape
Seal) เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.ดอยฮาง - ม.9 ต.ป่า
อ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

1,000,000.00

3

12/150

164/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.4 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง - ม.20 ต.วาวี อ.แม่
สรวย จ.เชียงราย

4

13/150

164/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.12 ต.แม่ยาว อ.เมือง - ม.19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
จ.เขียงราย

5

26/153

6

850,000.00

550,000.00

300,000.00



สานักการช่าง

**โอนงบ
คงเหลือ

**โอนงบ
คงเหลือ

**โอนงบ
คงเหลือ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

1,000,000.00

989,000.00

11,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

700,000.00

671,276.77

28,723.23 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

500,000.00

500,000.00

500,000.00

496,000.00

4,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

168/207 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.7 ต.ป่าซาง - ม.8 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00

1,500,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

52/158

169/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เลียบคลองชลประทาน
เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.โป่งผา - ม.9 ต.เวียงพางคา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

15

53/158

169/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.เวียง
พางคา - ม.5 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

16

55/158

170/207 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (สะพาน อบจ.
ชร.) เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.โป่งผา - ม.6 ต.เวียง
พางคา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

17

62/160

170/207 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ท่าก๊อ
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

9

40/156

166/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.6 ต.แม่ไร่ - ม.5 ต.แม่คา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

10

41/156

167/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.12 ต.ท่าข้าวเปลือก - ม.13 ต.แม่จัน อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

11

42/156

167/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.13 ต.ป่า
ซาง - ม.10 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

500,000.00

12

43/156

168/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.14 เขต ทต.แม่คา - ม.7 เขต ทต.สายนาคา
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

13

47/157

14

300,000.00

3,000,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563



หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

สานักการช่าง

**โอนงบ
คงเหลือ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

18

63/160

170/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.11,18 ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.7 ต.ห้วยชมภู
อ.เมือง จ.เชียงราย

2,000,000.00

2,000,000.00

400,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

0.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

**โอนงบ
คงเหลือ

19

64/160

171/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.17 ต.วาวี อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.
เมือง จ.เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

180,000.00

820,000.00

810,000.00

10,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

**โอนงบ
คงเหลือ

20

65/160

171/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย - เขต
ติดต่อ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

3,000,000.00

3,000,000.00

800,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

0.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

**โอนงบ
คงเหลือ

21

71/162

171/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.4 ต.สันสลี
- ม.3 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,484,000.00

516,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

22

72/162

172/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.3 ต.ป่างิว - ม.7 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

740,000.00

260,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563

23

81/164

172/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.2 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง - ม.14 ต.
ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,995,000.00

5,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

24

82/164

172/207 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.11 ต.แม่สลองใน - ม.1 ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้า
หลวง จ.เชียงราย

900,000.00

900,000.00

900,000.00

801,000.00

99,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

25

84/164

173/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.5 ต.บุญเรือง อ.เชียงของ - ม.11 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

2,200,000.00

2,183,900.00

16,100.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

26

91/166

173/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.บัวสลี
อ.แม่ลาว - ม.17 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.
เชียงราย

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,678,000.00

322,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

800,000.00



สานักการช่าง

**โอนงบ
คงเหลือ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

940,000.00

60,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

174/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.12 ต.ป่าก่อดา - ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่
ลาว จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

94/166

174/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.2,9 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว - ม.2 ต.ห้วยชมภู อ.
เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

30

95/167

174/207 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 ต.จอม
หมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

789,000.00

211,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

31

97/167

175/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.1 ต.เวียง - ม.9 ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,930,000.00

70,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

32

100/168

175/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ศรีดอน
ไชย - ม.9 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,352,025.97

647,974.03 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

33

101/168

176/207 ก่อสร้างสะพาน คสล.สายทาง ชร.ถ 1-0014
เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.เวียง - ม.3 ต.หนองแรด อ.
เทิง จ.เชียงราย

2,600,000.00

2,600,000.00

2,600,000.00

2,184,000.00

416,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

34

105/169

176/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.3 ต.ท่าข้าม - ม.5 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.
เชียงราย

1,700,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

1,390,000.00

310,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

35

106/169

177/207 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.1 ต.ปอ อ.เวียงแก่น - ม.25 ต.ตับเต่า อ.เทิง
จ.เชียงราย

1,300,000.00

1,300,000.00

1,300,000.00

27

92/166

173/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.จอม
หมอกแก้ว - ม.2 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

28

93/166

29

1,000,000.00

1,300,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

สานักการช่าง

**โอนงบ
คงเหลือ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

2,500,000.00

2,449,000.00

51,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

3,000,000.00

3,000,000.00

2,449,000.00

551,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

5,500,000.00

5,500,000.00

5,500,000.00

3,690,000.00

1,810,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

178/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.9 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - ม.8 ต.ป่าซาง อ.
เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

493,000.00

7,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

124/174

178/207 ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.3 ต.ป่าซาง - ม.15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.
เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

41

129/175

179/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.9,15 ต.
ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

1,300,000.00

1,300,000.00

1,300,000.00

1,100,000.00

200,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

42

130/175

179/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.11 ต.ต้า อ.ขุนตาล - ม.6 ต.เวียง อ.เทิง จ.
เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

825,000.00

175,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

43

131/175

179/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าสู่แหล่ง
ท่องเที่ยวหนองมน - ป่าส้มแสง ม.8 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

44

135/176

180/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.4 ต.ตาดควัน - ม.17 ต.แม่เปา อ.พญาเม็ง
ราย จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

36

112/171

177/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.ป่าแดด
- ม.6 ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

37

113/171

177/207 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.โรงช้าง
- ม.14 ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

3,000,000.00

38

116/171

178/207 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง
ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง - ม.8 ต.หนองป่า
ก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

39

117/172

40

500,000.00



สานักการช่าง



หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

สานักการช่าง

**โอนงบ
คงเหลือ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน
ยกเลิก
โครงการ

45

15/150

181/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.แม่ยาว
- ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

497,000.00

3,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

46

16/151

182/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.14 ต.แม่
ยาว - ม.6 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

47

29/153

182/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.10 ต.ธาร
ทอง - ม.6 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

497,500.00

2,500.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

48

30/153

182/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.
ทรายขาว - ม.18 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

49

31/154

183/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.11 ต.ธาร
ทอง อ.พาน - ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

50

44/157

183/207 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.6 ต.ป่าตึง ม.9 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

51

45/157

183/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.5 ต.ป่าซาง
- ม.9 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

52

73/162

184/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.13 ต.
สันสลี อ.เวียงป่าเป้า - ม.12 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

53

74/163

184/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.1 ต.สันสลี
อ.เวียงป่าเป้า - ม.8 ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

54

75/163

184/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.7 ต.เวียง ม.4 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

หมายเหตุ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน
ยกเลิก
โครงการ

55

76/163

185/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.12 ต.เวียง
- ม.1 ต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

56

77/163

185/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.2 ต.บ้าน
โป่ง - ม.15 ต.ป่างิว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

57

78/163

185/207 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชื่อมระหว่าง ม.3 ต.บ้าน
โป่ง - ม.12 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

58

120/172

186/207 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) เชื่อมระหว่าง ม.8 ต.เวียงชัย
- ม.3 เขต ทต.สิริเวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,555,555.00

444,445.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

59

123/173

186/207 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place
Recycling เชื่อมระหว่าง ม.15 ต.ทุ่งก่อ - ม.5 ต.
ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,516,800.00

483,200.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

60

19/151

187/207 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยการตีเส้นจราจรในสาย
ทางที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของ อบจ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

470,000.00



สานักการช่าง

85,800,000.00

85,800,000.00

80,120,000.00

60,476,904.15

60

0.00

5,680,000.00

30,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

34

20

6

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบพัฒนา
ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 2

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

1

1/177

98/207 ปรับปรุงสวนสาธารณะบริเวณสวนไม้งามริมน้า
กก ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

939,000.00

2

7/181

110/207 โครงการจัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับประชาชนจังหวัดเชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

999,700.00

3

10/182

111/207 โครงการตลาดประชารัฐ

600,000.00

360,000.00

360,000.00

35,926.00

4

11/182

114/207 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เศรษฐกิจพอเพียง
ตามรอยพระราชด้าริประจ้าอ้าเภอแม่สาย หมู่ที่ 3
เขต ทต.แม่สายมิตรภาพ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ทต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.
เชียงราย

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

824,000.00

5

6/180

115/207 โครงการศึกษาพัฒนาสินค้าภายในศูนย์แสดงและ
จ้าหน่ายสินค้าหนึ่งต้าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
(ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

300,000.00

300,000.00

300,000.00

299,978.00

6

12/182

116/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอพญาเม็งราย
โครงการเปิดประตู๋ผ่อของดีเมืองพญามังราย

100,000.00

100,000.00

100,000.00

7

13/182

116/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเวียงป่าเป้า
โครงการ 112 ปีของดีเวียงป่าเป้า

200,000.00

200,000.00

200,000.00



61,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



กองส่งเสริม

324,074.00 ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563



กองส่งเสริม

176,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



ส้านักการช่าง

300.00 มกราคม ถึง กันยายน
2563



22.00 มกราคม ถึง กันยายน
2563

0.00 ธันวาคม 2562 ถึง
มกราคม 2563

กองส่งเสริม



100,000.00 1 ถึง 30 กันยายน
2563

200,000.00

ส้านักการช่าง



กองแผน

กองแผน

- ยกเลิก -

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

8

14/183

116/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่จัน
โครงการจัดงานของดีอ้าเภอแม่จัน ครังที่ 5
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00 1 ถึง 31 ธันวาคม
2562



กองแผน

9

15/183

117/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอพาน
โครงการจัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดี
อ้าเภอพาน

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 ธันวาคม 2562 ถึง
มกราคม 2563



กองแผน

10

16/183

117/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่สรวย
โครงการจัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
และของดีอ้าเภอแม่สรวย ประจ้าปี 2563

280,000.00

280,000.00

280,000.00

280,000.00

0.00 1 ถึง 31 มกราคม
2563



กองแผน

11

17/183

117/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่ลาว
โครงการจัดงานมหกรรมอาหารและของดีอ้าเภอ
แม่ลาว ครังที่ 6 ประจ้าปี 2563

95,000.00

95,000.00

95,000.00

95,000.00

0.00 1 ถึง 31 ธันวาคม
2562



กองแผน

12

18/183

118/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเทิง
โครงการจัดงานข่วงมหกรรมนับร้อยปีของดีอ้าเภอ
เทิง

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00 1 ถึง 31 ธันวาคม
2562



กองแผน

13

7/185

127/207 โครงการจัดท้าฐานข้อมูลด้านการศาสนา
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

14

12/187

127/207 โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา

200,000.00

200,000.00

15

4/185

128/207 โครงการข่วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาชาติ
พันธุ์และอาเซียน

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,995,000.00

5,000.00 ตุลาคม 2562 ถึง
มกราคม 2563



ส้านักการศึกษา

16

5/185

128/207 โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง

200,000.00

200,000.00

200,000.00

191,500.00

8,500.00 ตุลาคม ถึง
พฤศจิกายน 2562



ส้านักการศึกษา

17

8/186

129/207 โครงการฟื้นฟูและสืบสานภาษาล้านนา

450,000.00

450,000.00

450,000.00

18

10/186

129/207 โครงการอบรมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้า
อาวาสทุกวัดใน จ.เชียงราย

300,000.00

300,000.00

300,000.00

19

11/186

130/207 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม

500,000.00

500,000.00

500,000.00

200,000.00

0.00



ส้านักการศึกษา



0.00 มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม 2563



450,000.00 มิถุนายน ถึง สิงหาคม
2563
299,975.00

25.00 มิถุนายน ถึง กันยายน
2563
500,000.00 พฤษภาคม ถึง
กรกฎาคม 2563

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ



ส้านักการศึกษา

ส้านักการศึกษา
ส้านักการศึกษา



ส้านักการศึกษา

- ยกเลิก -

- ยกเลิก -

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

250,000.00

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

0.00

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน



0.00 มีนาคม ถึง เมษายน
2563

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

20

9/186

130/207 โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

250,000.00

250,000.00

21

6/185

131/207 โครงการสล่าน้อยแห่งล้านนา

150,000.00

150,000.00

150,000.00

22

51/199

131/207 อุดหนุนเทศบาลต้าบลดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
โครงการสืบสานประเพณีบุญบังไฟ

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 เมษายน ถึง
พฤษภาคม 2563



กองแผน

- ยกเลิก -

23

42/197

132/207 อุดหนุนเทศบาลต้าบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี
สรงน้าพระธาตุจอมจ้อ อ้าเภอเทิง (หนึ่งในพระ
ธาตุเก้าจอมของจังหวัดเชียงราย)

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 1 ถึง 31 พฤษภาคม
2563



กองแผน

- ยกเลิก -

24

44/198

132/207 อุดหนุนเทศบาลต้าบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
โครงการจัดงานประเพณีสืบชะตาแม่น้าอิงและ
แข่งขันเรือยาว อ.เทิง ครังที่ 17 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจ้าปี 2563

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00 1 ถึง 30 กันยายน
2563



กองแผน

- ยกเลิก -

25

47/198

132/207 อุดหนุนเทศบาลต้าบลสันทรายงาม อ.เทิง จ.
เชียงราย
โครงการจัดงานประเพณีบุญบังไฟ ประจ้าปี
2563

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 1 ถึง 31 พฤษภาคม
2563



กองแผน

- ยกเลิก -

26

50/199

133/207 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบลเทอดไทย อ.แม่
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์และ
เทศกาลชาเลิศรสต้าบลเทอดไทย ประจ้าปี 2563

200,000.00

200,000.00

200,000.00

100,000.00

27

48/198

133/207 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สลองใน อ.
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โครงการจัดงานวัฒนธรรมชาวดอยดอกบัวตอง
บานที่บ้านหัวแม่ค้า ครังที่ 29 ประจ้าปี 2562

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

148,783.00



1,217.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563 (**เลื่อนการ
ด้าเนินงาน)

100,000.00 มกราคม ถึง
กุมภาพันธ์ 2563

0.00 1 ถึง 30 พฤศจิกายน
2562

ส้านักการศึกษา

- ยกเลิก -

ส้านักการศึกษา



กองแผน



กองแผน

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

28

37/196

133/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอดอยหลวง
โครงการจัดงานประเพณีสี่เผ่าอ้าเภอดอยหลวง
ครังที่ 13 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 พฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม 2562



กองแผน

29

38/196

134/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอดอยหลวง
โครงการจัดงาน "วันร้าลึกและสืบสานต้านานศิลป์
ครูจูหลิง ปงกันมูล" ประจ้าปี 2563

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 ธันวาคม 2562 ถึง
มกราคม 2563



กองแผน

30

39/196

134/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่จัน
โครงการจัดงานอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ชนเผ่า (ชนเผ่าเมืองแม่จัน)

300,000.00

300,000.00

300,000.00

31

40/197

134/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอแม่จัน
โครงการสืบสานวัฒนธรรม "ป๋าเวณียเี่ ป็งเมืองแม่
จัน" ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

100,000.00

100,000.00

100,000.00

32

35/195

135/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอพญาเม็งราย
โครงการไหว้สาพญามังราย ประจ้าปี 2563

200,000.00

200,000.00

200,000.00

33

36/196

135/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอพญาเม็งราย
โครงการข่วงวัฒนธรรมภูมิปัญญาพืนบ้านอ้าเภอ
พญาเม็งราย

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 1 ถึง 31 ธันวาคม
2562



กองแผน

34

41/197

135/207 อุดหนุนส้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
โครงการสืบสานประเพณีนมัสกรและสรงน้าพระ
ธาตุดอยตุง ประจ้าปี 2563

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00 1 ถึง 31 มีนาคม
2563



กองแผน

35

53/199

136/207 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง
โครงการจัดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณียเี่ ป็ง อ.เทิง

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

0.00 ตุลาคม ถึง
พฤศจิกายน 2562



กองแผน



300,000.00 มกราคม ถึง
กุมภาพันธ์ 2563

100,000.00

0.00 ตุลาคม ถึง
พฤศจิกายน 2562



กองแผน

- ยกเลิก -

กองแผน



200,000.00 มีนาคม ถึง เมษายน
2563

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

กองแผน

- ยกเลิก -

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

100,000.00

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

0.00 ตุลาคม ถึง
พฤศจิกายน 2562

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ



36

54/200

136/207 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง
โครงการจัดงานโฮงเฮียนสืบสานวัฒนธรรมล้านนา

100,000.00

100,000.00

100,000.00

37

55/200

136/207 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง
โครงการจัดงานข่วงมหกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาศิลปะการแสดงและเผยแพร่วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์อ้าเภอเทิง

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00 สิงหาคม ถึง กันยายน
2563



กองแผน

- ยกเลิก -

38

56/200

137/207 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง
โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมสรงน้าพระ
ธาตุศักดิ์สิทธิ์อ้าเภอเทิง

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00 เมษายน ถึง
พฤษภาคม 2563



กองแผน

- ยกเลิก -

39

57/200

137/207 อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อ.เทิง
โครงการจัดงานอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอ้าเภอเทิง

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

40

17/189

138/207 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและด้านสื่อประชาสัมพันธ์ จังหวัด
เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

366,400.00

41

18/189

138/207 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพืนที่จังหวัด
เชียงรายเพื่อท้าหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา

796,500.00

796,500.00

796,500.00

781,075.00

15,425.00 พฤศจิกายน 2562
ถึง มกราคม 2563



กองส่งเสริม

42

1/184

139/207 โครงการมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

29,000,000.00

29,000,000.00

29,000,000.00

28,990,000.00

10,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



ส้านักปลัด

43

34/195

139/207 ก่อสร้างรัวคอนกรีตโดยรอบข่วงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



ส้านักการช่าง

44

30/194

140/207 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวัฒนธรรมเมืองเทิง ม.1 ต.
เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย (ระยะที่ 2)

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

0.00 1 ถึง 31 ธันวาคม
2562



กองแผน



133,600.00 พฤษภาคม ถึง
กันยายน 2563

3,000,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

กองแผน

กองส่งเสริม



ส้านักการช่าง

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน
ยกเลิก
โครงการ

45

49/199

140/207 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบลแม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
"เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และ
กาแฟดอยแม่สลอง" ครังที่ 24 ประจ้าปี 2562

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 ธันวาคม 2562 ถึง
มกราคม 2563



กองแผน

46

45/198

141/207 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต้าบลตับเต่า อ.เทิง จ.
เชียงราย
โครงการจัดงานดอกเสียวบาน ณ ภูชีฟ้า ประจ้าปี
2563

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 1 ถึง 29 กุมภาพันธ์
2563



กองแผน

47

60/201

141/207 อุดหนุนเทศบาลต้าบลแม่สาย อ.แม่สาย จ.
เชียงราย
โครงการจัดงานมหัศจรรย์ 10 ชาติพันธุ์แม่สาย
ครังที่ 17

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00 พฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม 2562



กองแผน

48

1/204

188/207 ปรับปรุงตลาดกลางเพื่อการเกษตรประจ้าอ้าเภอ
เวียงเชียงรุ้ง ม.11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.
เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



ส้านักการช่าง

49

2/204

188/207 ปรับปรุงอาคารที่ท้าการท่าเทียบเรือเชียงของ ต.
เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,680,000.00

320,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563

50

1/205

190/207 โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้จังหวัดเชียงราย
(Fruit Festival)

800,000.00

500,000.00

500,000.00

51

7/208

190/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอป่าแดด
โครงการจัดงานข้าวหอมและของดีอ้าเภอป่าแดด
ครังที่ 10 ประจ้าปี 2562 (งปม.2563)

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 พฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม 2562



กองแผน

52

8/208

191/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเวียงแก่น
โครงการจัดงานเทศกาลองุ่นไร้เมล็ด อ.เวียงแก่น
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

100,000.00

100,000.00

100,000.00

95,000.00

5,000.00 พฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม 2562



กองแผน



ส้านักการช่าง



500,000.00 เมษายน ถึง
พฤษภาคม 2563

กองส่งเสริม

หมายเหตุ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

53

53

9/208

โครงการ

191/207 อุดหนุนที่ท้าการปกครองอ้าเภอเวียงแก่น
โครงการจัดงานเทศกาลส้มโอและของดีอ้าเภอ
เวียงแก่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

200,000.00

200,000.00

51,721,500.00

51,181,500.00

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

200,000.00

0.00

450,000.00

50,731,500.00

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ



200,000.00 1 ถึง 30 กันยายน
2563

43,217,337.00

หน่วยงาน

31

6

3

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

กองแผน

13

- ยกเลิก -

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบพัฒนา
ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 3

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

1

1/209

62/207

โครงการจัดแสดงผลงานวิชาการ (มหกรรมการ
จัดการศึกษาท้องถิ่น)

450,000.00

450,000.00

394,000.00

56,000.00

56,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563



สานักการศึกษา

- ยกเลิก -

2

2/209

62/207

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ อบจ.
เชียงราย

300,000.00

300,000.00

285,000.00

15,000.00

15,000.00 มิถุนายน ถึง สิงหาคม
2563



สานักการศึกษา

- ยกเลิก -

3

3/209

63/207

โครงการสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้สู่
ศตวรรษที่ 21

95,000.00

95,000.00

95,000.00

4

7/211

63/207

โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ของ
อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

100,000.00

100,000.00

100,000.00

5

6/210

64/207

โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์

200,000.00

200,000.00

200,000.00

6

5/210

64/207

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายปฏิรูป
การศึกษาเชิงพื้นที่ จ.เชียงราย

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

7

8/211

64/207

โครงการอบรมศิลปะเด็ก "วาดศิลป์ เพื่อน้อง"

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00 มิถุนายน ถึง สิงหาคม
2563

8

37/223

300,000.00

300,000.00

300,000.00

74/207 อุดหนุนศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
เชียงราย
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กพิการ
ในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ 2563

89,035.00

5,965.00 พฤศจิกายน 2562
ถึง กันยายน 2563



สานักการศึกษา



100,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563 (**เลื่อนการ
ดาเนินงาน)

169,006.00

300,000.00

30,994.00 พฤศจิกายน 2562
ถึง มกราคม 2563

0.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



- ยกเลิก -

สานักการศึกษา


สานักการศึกษา





สานักการศึกษา

สานักการศึกษา

กองแผน

- ยกเลิก -

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

9

38/223

75/207 อุดหนุนสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการแก่นักเรียนเพื่อ
เชื่อมสัมพันธ์และบูรณาการการเรียนรู้สู่ชุมชน
และสังคมประจาปีงบประมาณ 2563

584,600.00

584,600.00

584,600.00

584,600.00

0.00 พฤศจิกายน ถึง
ธันวาคม 2562



กองแผน

10

40/224

75/207 อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ
โครงการเปิดโลกวิชาการอนุบาลเชียงของ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

360,000.00

360,000.00

360,000.00

360,000.00

0.00 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม
2563



กองแผน

11

41/224

75/207 อุดหนุนโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย
โครงการปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเวียงชัย
วิทยาคมเป็นห้องสมุดศตวรรษที่ 21

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00

0.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



กองแผน

12

39/223

76/207 อุดหนุนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จ.
เชียงราย วัดท่าน้า ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย
โครงการจัดงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัน
อาทิตย์เชียงรายสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00 1 ถึง 31 ธันวาคม
2562



กองแผน

13

29/218

76/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)

1,224,000.00

1,224,000.00

1,224,000.00

1,104,000.00

120,000.00 ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

14

28/218

79/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการจัดสวัสดิการอาหาร
ประจาวันและอาหารเสริมนักเรียนหลักสูตรความ
เป็นเลิศด้านกีฬา รูปแบบนักเรียนอยูป่ ระจา)

10,920,000.00

10,920,000.00

9,093,000.00

6,750,000.00

2,343,000.00 ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

15

30/218220

79โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
81/207 สถานศึกษา (19 กิจกรรม)

27,663,858.00

27,663,858.00

27,663,858.00

21,211,900.00

6,451,958.00 ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

1,827,000.00

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

**โอนงบ
คงเหลือ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

หน่วยงาน



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

21/216

81/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา)

200,000.00

200,000.00

200,000.00

199,800.00

17

27/217

82/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการแข่งขันกีฬาสู่ความเป็นเลิศ)

1,200,000.00

1,200,000.00

1,200,000.00

1,196,270.00

18

22/216

82/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งนักเรียนร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการประเภทต่างๆ)

1,200,000.00

1,200,000.00

19

23/216

83/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพ
นักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียน
ระดับอุดมศึกษา)

300,000.00

300,000.00

300,000.00

298,752.00

1,248.00 พฤศจิกายน 2562
ถึง กุมภาพันธ์ 2563



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

20

24/217

83/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้ รียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย)

700,000.00

700,000.00

700,000.00

692,010.00

7,990.00 ตุลาคม 2562 กันยายน 2563



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

21

25/217

84/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการประกันคุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน)

800,000.00

800,000.00

800,000.00

769,240.00

30,760.00 ช่วงแรก พฤศจิกายน
2562 ถึง มกราคม
2563
ช่วงสอง พฤษภาคม
ถึง กันยายน 2563



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

22

26/217

84/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการเปิดโลกทัศน์เรียนรู้นอก
สถานที่)

360,000.00

360,000.00

360,000.00

360,000.00



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

116,600.00

3,730.00 ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563



116,600.00 มิถุนายน ถึง กันยายน
2563

0.00 มีนาคม ถึง พฤษภาคม
2563

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

16

1,083,400.00

200.00 มีนาคม ถึง พฤษภาคม
2563

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

- ยกเลิก -

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

หน่วยงาน



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)



สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

19/215

85/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย)

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00

24

20/215

85/207 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการตลาดนัดวิชาการโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย)

160,400.00

160,400.00

160,400.00

126,750.00

25

32/222

90/207

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ส่วนประกอบโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

200,000.00

200,000.00

200,000.00

199,000.00

26

11/228

91/207

โครงการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

100,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

0.00 มกราคม ถึง
กุมภาพันธ์ 2563



กองส่งเสริม

27

8/227

91/207

โครงการป้องกันโรคเอดส์จังหวัดเชียงราย

400,000.00

400,000.00

400,000.00

335,098.00

64,902.00 มิถุนายน ถึง
กรกฎาคม 2563



กองส่งเสริม

28

7/227

92/207

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า

300,000.00

300,000.00

300,000.00

159,574.00

140,426.00 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม
2563 (**เลื่อนการ
ดาเนินงาน)



กองส่งเสริม

29

6/227

92/207

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ
ไตของตนเอง

300,000.00

300,000.00

300,000.00

283,420.00

16,580.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



กองส่งเสริม

30

4/226

93/207

โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแล
สุขภาพของตนเองเพื่อลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง

300,000.00

300,000.00

300,000.00

298,450.00



กองส่งเสริม

31

2/225

93/207

โครงการอบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัด
เชียงราย

970,000.00

970,000.00

970,000.00

900,300.00

69,700.00 เมษายน ถึง
กรกฎาคม 2563



กองส่งเสริม

32

10/228

94/207

โครงการอบรมผูน้ าเสริมสร้างชุมชนด้าน
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจังหวัด
เชียงราย

970,000.00

970,000.00

970,000.00

900,300.00

69,700.00 เมษายน ถึง กันยายน
2563



กองส่งเสริม

33

5/226

94/207

โครงการอบรมแกนนาหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
จังหวัดเชียงราย

3,500,000.00

3,500,000.00

2,500,000.00

2,356,470.00

143,530.00 มีนาคม ถึง กันยายน
2563



กองส่งเสริม

33,650.00 ธันวาคม 2562 ถึง
กุมภาพันธ์ 2563



1,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

1,550.00 มีนาคม ถึง พฤษภาคม
2563

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

23

1,000,000.00

0.00 มีนาคม ถึง พฤษภาคม
2563

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

สานัก
การศึกษา (รร.
อบจ.)

**โอนงบ
คงเหลือ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

34

3/226

95/207

โครงการอบรมพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพด้าน
การออกกาลังกาย จังหวัดเชียงราย

35

15/230

95/207

อุดหนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดช
สยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตร
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ ัว

36

2/231

37

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน



1,815,000.00

1,815,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

121/207 โครงการแข่งขัน อบจ.เชียงราย มินิมาราธอน

300,000.00

300,000.00

300,000.00

299,900.00

100.00 พฤศจิกายน 2562
ถึง มกราคม 2563



สานักการศึกษา

1/231

122/207 โครงการอนุบาลฟันน้านม

100,000.00

100,000.00

100,000.00

99,800.00

200.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการศึกษา

38

3/231

122/207 โครงการมหกรรมกีฬาจังหวัดเชียงราย

1,500,000.00

500,000.00

500,000.00

363,140.00

39

4/231

123/207 ค่าพัฒนาบุคลากรสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

12,000.00

12,000.00

12,000.00

40

5/231

126/207 โครงการของเล่นพื้นบ้านล้านนาจากอุย้ สู่หลาน

200,000.00

200,000.00

200,000.00

163,535.00

41

12/228

206/207 การสมทบสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อสุขภาพ
ระดับจังหวัด

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

63,934,858.00

62,934,858.00

58,345,458.00

47,928,640.00

0.00

4,589,400.00

6,710.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

กองส่งเสริม



100,000.00 1 ถึง 31 กรกฎาคม
2563

สานักการศึกษา


12,000.00 เมษายน ถึง กันยายน
2563
36,465.00 กุมภาพันธ์ ถึง
พฤษภาคม 2563
0.00

กองแผน



136,860.00 มิถุนายน ถึง สิงหาคม
2563

สานักการศึกษา



สานักการศึกษา



กองส่งเสริม

27

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

1,815,000.00

41

1,808,290.00

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

6

2

6

- ยกเลิก -

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบพัฒนา
ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

1

8/233

55/207

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์

50,000.00

50,000.00

50,000.00

2

7/233

55/207

โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่

50,000.00

50,000.00

50,000.00

47,400.00

2,600.00 ตุลาคม 2562 ถึง
มกราคม 2563



กองป้องกัน

3

5/233

56/207

โครงการรณรงค์ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอก
ควันในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

87,500.00

87,500.00

87,500.00

56,000.00

31,500.00 มกราคม ถึง เมษายน
2563



กองป้องกัน

4

6/233

56/207

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสารวจระบบ
ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือนให้แก่ผู้
พิการ ผูด้ ้อยโอกาสและผูส้ ูงอายุ เพื่อป้องกันการ
เกิดอัคคีภัย

40,000.00

40,000.00

40,000.00

14,225.00

25,775.00 ธันวาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563



กองป้องกัน

5

9/234

57/207 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา

220,000.00

220,000.00

220,000.00

113,224.00

106,776.00 มิถุนายน ถึง สิงหาคม
2563

6

4/232

57/207 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและ
ปัญหาอุทกภัยอย่างมีส่วนร่วม

1,500,000.00

1,348,000.00

1,248,000.00

570,370.00

677,630.00 ตุลาคม 2562 ถึง
มีนาคม 2563

7

10/234

57/207 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะผูช้ ่วยเหลือ
ผูป้ ระสบภัยทางน้า

400,000.00

400,000.00

400,000.00

347,128.00

52,872.00 มิถุนายน ถึง กันยายน
2563



กองป้องกัน

8

1/232

58/207 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกู้ชีพกู้ภัยตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน

420,000.00

420,000.00

420,000.00

392,322.00

27,678.00 มิถุนายน ถึง สิงหาคม
2563



กองป้องกัน

9

1/235

96/207

โครงการเสริมพลังคนพิการ และองค์กรด้านคน
พิการให้มีศักยภาพและความเข้มแข็ง

500,000.00

500,000.00

500,000.00

208,484.00

291,516.00 เมษายน ถึง สิงหาคม
2563



กองส่งเสริม

10

1/237

97/207 ก่อสร้างระบบไฟส่องสว่างสนามกีฬาอาเภอเวียง
เชียงรุ้ง ม.6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

497,000.00

3,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

100,000.00



50,000.00 มกราคม ถึง เมษายน
2563





หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

กองป้องกัน

กองป้องกัน

กองป้องกัน

- ยกเลิก -

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ



หน่วยงาน

11

7/239

108/207 โครงการพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวอบอุน่ จังหวัดเชียงราย

1,600,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

551,220.00

1,048,780.00 กุมภาพันธ์ ถึง
เมษายน 2563

12

5/238

108/207 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพ
ติดหลักสูตรการพัฒนาชีวิตผูต้ ้องขังด้วยวิธีชุมชน
บาบัด

200,000.00

200,000.00

200,000.00

193,150.00

6,850.00 พฤษภาคม ถึง
มิถุนายน 2563

13

4/238

109/207 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

240,000.00

240,000.00

240,000.00

17,650.00

222,350.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563

14

10/240

109/207 โครงการอบรมการพัฒนาโรงเรียนผูส้ ูงอายุเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุ จังหวัดเชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,745,892.00

254,108.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



กองส่งเสริม

15

3/237

110/207 โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็ก
และเยาวชน "ต้านภัยยาเสพติด"

200,000.00

200,000.00

200,000.00

140,010.00

59,990.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักปลัด

16

6/238

112/207 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
จังหวัดเชียงราย

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,978,460.00

21,540.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



กองส่งเสริม

17

11/240

112/207 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปสมุนไพร
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน บนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง

1,000,000.00

1,000,000.00

1,000,000.00

915,800.00

84,200.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



กองส่งเสริม

18

12/240

115/207 อุดหนุนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE) จ.เชียงราย ประจาปี
2563

450,000.00

450,000.00

450,000.00

450,000.00

0.00 สิงหาคม ถึง กันยายน
2563

1,000,000.00

กองส่งเสริม







หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

สานักปลัด

สานักปลัด

กองแผน

**โอนงบ
คงเหลือ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ

19

6/243

119/207 โครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัย เด็ก เยาวชน
และประชาชน

20

1/242

21

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน



100,000.00

100,000.00

119/207 โครงการอบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียน
สาหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย

50,000.00

50,000.00

50,000.00

2/242

120/207 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนจังหวัดเชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

474,175.00

25,825.00 มิถุนายน ถึง สิงหาคม
2563

22

3/242

120/207 โครงการวันเด็กแห่งชาติ

200,000.00

200,000.00

200,000.00

199,000.00

1,000.00 ธันวาคม 2562 ถึง
มกราคม 2563

23

4/242

121/207 โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

300,000.00

300,000.00

300,000.00

300,000.00 สิงหาคม ถึง กันยายน
2563

24

5/243

123/207 โครงการอบรมพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชน
จังหวัดเชียงราย

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00 มิถุนายน ถึง สิงหาคม
2563

25

8/244

125/207 ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตซอล

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการศึกษา

26

9/244

125/207 ปรับปรุงสนามยิงปืน

200,000.00

200,000.00

200,000.00

198,000.00

2,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการศึกษา

27

3/235

207/207 การสงเคราะห์ผปู้ ่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

100,000.00

100,000.00

100,000.00

15,757,500.00

15,605,500.00

0.00

1,100,000.00

14,505,500.00

22,500.00 ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563

สานักการศึกษา



50,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563 (**เลื่อนการ
ดาเนินงาน)

สานักการศึกษา



- ยกเลิก -

สานักการศึกษา



สานักการศึกษา



สานักการศึกษา


สานักการศึกษา



100,000.00 ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563
10,685,010.00

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

100,000.00

27

77,500.00

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

12

10

กองส่งเสริม

2

3

- ยกเลิก -

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบพัฒนา
ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 5

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
500,000.00

500,000.00

500,000.00

499,878.43

121.57 เมษายน ถึง กันยายน
2563



กองส่งเสริม

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

1,817,356.00

182,644.00 เมษายน ถึง กันยายน
2563



กองส่งเสริม

400,000.00

250,000.00

250,000.00

249,420.00

100/207 ปรับปรุงโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภายในศูนย์การเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดเชียงราย

500,000.00

500,000.00

10/250

100/207 ปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
จังหวัดเชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

6

1/251

192/207 โครงการตรวจสอบคุณภาพนาแม่นาสายหลักของ
จังหวัดเชียงราย

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

0.00 ธันวาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563



กองส่งเสริม

7

3/252

192/207 โครงการอบรมจิตอาสาดับไฟป่าเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย

300,000.00

300,000.00

300,000.00

283,500.00

16,500.00 เมษายน ถึง สิงหาคม
2563



กองส่งเสริม

8

10/255

193/207 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลาเหมืองเสีย ม.2 ต.
รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

9

46/267

193/207 ก่อสร้างฝายนาล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 ต.
ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.8 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562

1

2/247

98/207 โครงการกาจัดขยะของเสียอันตราย

2

5/248

99/207

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

3

4/247

99/207

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอย่างยัง่ ยืน

4

9/249

5

500,000.00

0.00

580.00 ตุลาคม 2562 ถึง
กันยายน 2563



กองส่งเสริม



0.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563



สานักการช่าง

สานักการช่าง

โอนงดโครงการ
ค.22/63

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ

10

36/264

193/207 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ม.3 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย

11

49/268

194/207 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่นาหงาว ม.20 ต.
หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย

12

11/255

13

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

หน่วยงาน



500,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

194/207 ขุดลอกลาเหมืองเข้าเวียง ช่วงระหว่าง ม.6 ต.ป่า
อ้อดอนชัย - ม.4 ต.สันทราย อ.แม่จัน อ.เมือง จ.
เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

470,065.20

29,934.80 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

12/256

194/207 ขุดลอกหนองปู่จันทร์ ม.3 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.
เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.3 ต.สัน
ทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

448,000.00

52,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

14

13/256

195/207 ขุดลอกหนองบัว ม.6 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.
เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับเขตเทศบาลนคร
เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

470,065.20

29,934.80 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

15

14/256

195/207 ขุดลอกลาห้วยตะเคียน ช่วงระหว่าง ม.9 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย - ม.4 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

429,000.00

71,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

16

15/257

196/207 ขุดลอกอ่างเก็บนาห้วยโป่งผา ม.16 ต.ป่าอ้อดอน
ชัย อ.เมือง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.8
ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

470,065.20

29,934.80 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

17

16/257

196/207 ขุดลอกลาห้วยเคียน ช่วงระหว่าง ม.14 ต.ป่าอ้อ
ดอนชัย อ.เมือง - ม.12 ต.ป่าก่อดา อ.แม่ลาว จ.
เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

429,000.00

71,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

18

17/257

197/207 ขุดลอกลาห้วยเอียง ช่วงระหว่าง ม.22 ต.ดอย
ลาน อ.เมือง - ม.6 ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

483,000.00

17,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

19

18/258

197/207 ขุดลอกหนองกองเสา ม.4 ต.ดอยลาน อ.เมือง จ.
เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.เชียงเคี่ยน อ.
เทิง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

0.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

สานักการช่าง



2,000,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

500,000.00

0.00

2,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

500,000.00

500,000.00

498,000.00

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

สานักการช่าง



สานักการช่าง

โอนงดโครงการ
ค.22/63

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน



20

19/258

198/207 ขุดลอกลานากรณ์ ช่วงระหว่าง ม.3 ต.แม่กรณ์ ม.11 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

21

20/258

198/207 ขุดลอกหนองป่าไคร้ ม.14 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.
เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ต.ริมกก อ.เมือง จ.
เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

22

21/259

199/207 ขุดลอกลาเหมืองหนองครกร่อง ช่วงระหว่าง ม.
19 ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

23

22/259

199/207 ขุดลอกลาเหมืองหนองบวกมะไฟ ช่วงระหว่าง ม.
10 ต.บ้านดู่ - ม.11 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

430,000.00

70,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

24

23/259

200/207 ขุดลอกหลงกกเก่า ช่วงระหว่าง ม.6 ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย - ม.6 ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียง
รุ้ง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

462,000.00

38,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

25

24/260

200/207 ขุดลอกลาห้วยสันก๋อย ช่วงระหว่าง ม.6 ต.แม่
ข้าวต้ม - ม.7 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

430,000.00

70,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

26

28/261

201/207 ขุดลอกหนองป่าอ้อ ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.
เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.14 ต.ดงมะดะ อ.
แม่ลาว จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563



สานักการช่าง

โอนงดโครงการ
ค.22/63

27

37/264

201/207 ขุดลอกแม่นาจัน ช่วงระหว่าง ม.3 ต.ป่าตึง - ม.7
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



สานักการช่าง

โอนงดโครงการ
ค.4/63

28

38/265

202/207 ขุดลอกลาเหมืองแม่เปิน ช่วงระหว่าง ม.13 ต.ป่า
ซาง - ม.6 ต.ศรีคา อ.แม่จัน จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

469,130.57

30,869.43 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



สานักการช่าง

29

39/265

202/207 ขุดลอกหนองกวาง ม.6 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.จันจว้า อ.
แม่จัน จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563



สานักการช่าง

500,000.00

500,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

449,000.00

0.00

51,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

สานักการช่าง



สานักการช่าง



0.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563



สานักการช่าง

โอนงดโครงการ
ค.22/63

สานักการช่าง



สานักการช่าง



สานักการช่าง

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

หน่วยงาน



500,000.00

500,000.00

31

47/267

203/206 ขุดลอดบริเวณฝายลานาแม่มอญ ม.2 ต.โป่งแพร่
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

32

ผ.เพิ่มเติม
ค.2/2563
น.2

โอนตังจ่าย โครงการขุดลอกลานาแม่สลอง ช่วงระหว่าง หมู่ที่
รายการใหม่ 5 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน - หมู่ที่ 6 ต.แม่สลองใน อ.
แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563



สานักการช่าง

33

ผ.เพิ่มเติม
ค.2/2563
น.1

โอนตังจ่าย โครงการขุดลอกลาห้วยส้าน หมู่ที่ 5 ต.โป่งแพร่
รายการใหม่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2562



สานักการช่าง

34

ผ.เพิ่มเติม
ค.6/2563
น.54

โอนตังจ่าย ก่อสร้างโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ตาบลริมกก อาเภอ
รายการใหม่ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

35

ผ.เพิ่มเติม
ค.6/2563
น.56

โอนตังจ่าย ขุดลอกลาห้วยขวาล้อ ช่วงระหว่าง ม.3 ต.ดอย
รายการใหม่ ลาน อ.เมืองเชียงราย - ม.4 ต.สันทะเค็ด อ.พาน
จ.เชียงราย

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00 สิงหาคม ถึง กันยายน
2564



สานักการช่าง

36

ผ.เพิ่มเติม
ค.6/2563
น.57

โอนตังจ่าย ขุดลอกหนองป่าไคร้ ช่วงระหว่าง ม.15 ต.บ้านดู่
รายการใหม่ - ม.11 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00 สิงหาคม ถึง กันยายน
2564



สานักการช่าง

37

ผ.เพิ่มเติม
ค.6/2563
น.59

โอนตังจ่าย ขุดลอกหนองปลาขาว ม.6 ต.ธารทอง อ.พาน จ.
รายการใหม่ เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.ธารทอง อ.
พาน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.14 ต.ดง
มะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

500,000.00

0.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00 สิงหาคม ถึง กันยายน
2564



สานักการช่าง

20,750,000.00

17,600,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

17,600,000.00

สานักการช่าง



0.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

499,000.00

11,763,480.60

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

203/207 ขุดลอกหนองเล็งใหม่ ม.14 ต.ท่าข้าวเปลือก อ.
แม่จัน จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกับ ม.6 ต.จันจ
ว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

0.00

65,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

40/266

500,000.00

435,000.00

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

30

37

500,000.00

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

สานักการช่าง



1,000.00 สิงหาคม ถึง กันยายน
2563

18

สานักการช่าง

6

7

6

โอนงดโครงการ
ค.4/63

รายงานสรุปผลการติดตาม
ผลการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
งบพัฒนา
ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

1

1/269

11/207

โครงการวันท้องถิ่นไทย

2

19/280

12/207

3

15/276

4

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน



20,000.00 1 ถึง 20 มีนาคม
2563

20,000.00

20,000.00

20,000.00

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

100,000.00

100,000.00

100,000.00

32,450.00

67,550.00 กรกฎาคม ถึง
สิงหาคม 2563



กองการ
เจ้าหน้าที่

12/207

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการ
ทางาน (Quality of work life)

100,000.00

100,000.00

100,000.00

42,100.00

57,900.00 พฤษภาคม ถึง
มิถุนายน 2563



กองการ
เจ้าหน้าที่

3/269

13/207

โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในบทบาท
อานาจหน้าที่ของสมาชิกสภา อบจ.เชียงราย และ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

100,000.00

100,000.00

100,000.00

12,250.00

87,750.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

5

16/277

13/207

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

700,000.00

700,000.00

150,000.00

550,000.00

542,980.00

6

17/278

14/207

โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย

500,000.00

350,000.00

19,000.00

331,000.00

330,744.00

7

2/269

14/207

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย และสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

500,000.00

500,000.00

75,000.00

425,000.00

351,088.00

8

8/272

21/207

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

559,000.00

559,000.00

55,000.00

504,000.00

217,769.00



หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ

สานักปลัด

- ยกเลิก -

กองกิจการสภา



กองการ
เจ้าหน้าที่

**โอนงบ
คงเหลือ



กองการ
เจ้าหน้าที่

**โอนงบ
คงเหลือ

73,912.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563



กองกิจการสภา

**โอนงบ
คงเหลือ

286,231.00 มกราคม ถึง
กุมภาพันธ์2563



กองแผน

**โอนงบ
คงเหลือ

7,020.00 มกราคม ถึง
กุมภาพันธ์ 2563

256.00 ครั้งที่ 1 ตุลาคม ถึง
พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 2 กุมภาพันธ์
ถึง มีนาคม 2563

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ
งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน



กองแผน

340.00 มกราคม ถึง มีนาคม
2563



กองแผน

199,500.00

500.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563



กองคลัง

100,000.00

91,300.00

8,700.00 เมษายน ถึง กันยายน
2563



กองพัสดุ

500,000.00

500,000.00

498,300.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

113/207 โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
ท้องถิ่น

800,000.00

800,000.00

800,000.00

759,400.00

40,600.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

1/287

145/207 โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามกฏกระทรวง ผังเมืองรวม จังหวัด
เชียงราย

200,000.00

200,000.00

170,000.00

167,476.00

2,524.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

17

2/287

145/207 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการช่าง

200,000.00

200,000.00

200,000.00

157,360.00

42,640.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

18

9/289

164/207 ก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.
เชียงราย (ดอยเขาควาย)

900,000.00

900,000.00

900,000.00

9

9/272

28/207 โครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (Chiangrai
Clinic Center)

100,000.00

100,000.00

100,000.00

75,540.00

10

10/273

28/207 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

100,000.00

100,000.00

100,000.00

99,660.00

11

13/275

37/207 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

200,000.00

200,000.00

200,000.00

12

14/275

38/207 โครงการเสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริต
ด้านพัสดุ

100,000.00

100,000.00

13

6/283

111/207 อบรมเพิ่มศักยภาพให้กับผูน้ าชุมชน

500,000.00

14

1/282

113/207 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฏหมาย
รัฐธรรมนูญและกฏหมายที่เชื่อมโยงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวิธีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย

15

2/282

16

30,000.00

24,460.00 กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม
2563



1,700.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

900,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

กองกิจการสภา



100,000.00 กรกฎาคม ถึง
กันยายน 2563

หมายเหตุ

ยกเลิก
โครงการ



กองกิจการสภา

กองกิจการสภา



สานักการช่าง



สานักการช่าง



สานักการช่าง

**โอนงบ
คงเหลือ

ลาดับ แผนพัฒนาฯ ข้อบัญญัติ
ที่
ที่/หน้า
หน้า

โครงการ

19

3/288

180/207 ก่อสร้างอาคารซ่อมบารุงศูนย์เครื่องจักรกล
(บริเวณหลังสานักงาน อบจ.เชียงราย)

20

5/288

21

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(บาท)

งบประมาณตาม
ข้อบัญญัติ
(บาท)

งบประมาณ
โอนเพิ่ม (+)
โอนลด (-)

งบประมาณที่ตั้งไว้

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ
(บาท)

ระยะเวลาการ
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ ระหว่าง
รอ
แล้วเสร็จ ดาเนินการ ดาเนินการ

หน่วยงาน
ยกเลิก
โครงการ



3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

2,413,000.00

587,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

180/207 ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์บริเวณสานักงาน
อบจ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

6/288

181/207 ก่อสร้างที่นั่งพักคอยสาหรับผูม้ าติดต่อราชการ
บริเวณสานักงาน อบจ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง
จ.เชียงราย

250,000.00

250,000.00

250,000.00

248,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

22

8/289

181/207 ก่อสร้างรั้วพร้อมประตูทางเข้าบริเวณหลัง
สานักงาน อบจ.เชียงราย

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

2,250,000.00

250,000.00 เมษายน ถึง มิถุนายน
2563

23

7/289

187/207 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (บ้านพักรับรอง)
ของ อบจ.เชียงราย ชุมชนเกาะลอย ต.เวียง อ.
เมือง จ.เชียงราย

209,000.00

209,000.00

209,000.00

208,000.00

1,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

24

4/288

189/207 ปรับปรุงภายในอาคารสานักงาน อบจ.เชียงราย
และอาคารกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อบจ.เชียงราย

500,000.00

500,000.00

500,000.00

498,000.00

2,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

25

10/289

189/207 ปรับปรุงระบบน้าภายใน อบจ.เชียงราย ต.ริมกก
อ.เมือง จ.เชียงราย

250,000.00

250,000.00

250,000.00

246,500.00

3,500.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562



สานักการช่าง

26

ผ.เพิ่มเติม
ค.3/2563
น.2

โอนตั้งจ่าย ก่อสร้างซุม้ ประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
รายการใหม่ โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

6,500,000.00

0.00

6,500,000.00

6,500,000.00

6,390,000.00

110,000.00 ตุลาคม ถึง ธันวาคม
2562

19,488,000.00

12,838,000.00

6,500,000.00

19,009,000.00

16,329,417.00

26
244

257,451,858.00 245,959,858.00

329,000.00

สานักการช่าง



สานักการช่าง



16

สานักการช่าง

7

2

1

หมายเหตุ

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2563
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ยุทธศาสตร์
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งหมด
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

อนุมัติงบประมาณ
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

ลงนามสัญญา
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

เบิกจ่าย
จานวน
โครงการ

งบประมาณ

102

680,823,600.00

60

85,800,000.00

55 42,905,898.18

35 22,637,276.77

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

70

208,456,632.00

53

51,181,500.00

36 42,196,637.00

33 39,063,534.00

3.การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

44

65,867,358.00

41

62,934,858.00

33 47,999,240.00

27 44,177,850.00

4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

34

17,351,500.00

27

15,605,500.00

22 10,655,445.00

12

5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

46

78,496,000.00

37

17,600,000.00

24 12,245,980.60

20 10,499,102.17

6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

28

21,017,900.00

26

12,838,000.00

23 16,299,417.00

17 10,971,089.06

7. ครุภัณฑ์ (ผ.03)

93

65,699,280.00

91

60,599,280.00

83 27,624,277.00

53 14,574,627.00

รวม

417 1,137,712,270.00

9,008,618.00

335 306,559,138.00 276.00 199,926,894.78 197.00 150,932,097.00

ช. ผลการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ได้ดาเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.
2563 ในเขตพื้ น ที่ โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น จากภาคประชาชน ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่
และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 3 ตาบลม่วงยาย – หมู่ที่ 1
ตาบลหล่ายงาว อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.19 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดรถ
ขบวนกระทงร่วมสืบสานป๋าเวณียี่เป๋ง อันเป็นประเพณีอันดีงามของชาวล้านนา โดยได้ประดับตกแต่งขบวน
กระทงที่แสดงออกถึงความงดงามของวัฒนธรรมล้านนา และนาเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์ไทลื้อมาประดับในรถ
กระทง ผ่ านรู ป ปั้ น เด็กชาย เด็กหญิง ชาติพันธุ์ไทลื้อที่มีอัตลั กษณ์การแต่งกายด้ว ยผ้ าทอที่มีล วดลายเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น ซึ่งสามารถสัมผัสการจาลองวิถีชีวิตชนชาติพันธุ์ในจังหวัดเชียงราย ภายในงานมหกรรมไม้
ดอกอาเซียนเชียงราย 2019 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึง 12 มกราคม 2563 ณ สวนไม้งาม
ริมน้ากก ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. นายสมศักดิ์ ไชยชมภู ผู้อานวยการกองกิจการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยเป็น
ความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และสานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย เพื่ออบรมให้
ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การดูแล ป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีและพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาวในการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรค

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
สถานศึกษา รุ่นที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ตระหนักถึงการสร้างองค์ความรู้ด้านสาธารณภัยและภัย
พิบัติต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกลไกและองค์ประกอบขององค์กรให้ สามารถบริหารจั ดการ ให้กับข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ จึงได้ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรมนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความรู้ความเข้าใจเมื่อ
เกิดเหตุภัยพิบัติ ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย โดยมีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติต่าง ๆ และการซ่อมแผนปฏิบัติเมื่อเกิดภัย
พิบัติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

โครงการตรวจสอบคุณภาพน้าแม่น้าสายหลักของจังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ 1)
ดาเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2563 ณ แม่น้าอิง อาเภอเทิง อาเภอขุนตาล และอาเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
อบรมหลักสูตร “เสริ มสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรของอบจ.เชียงราย” ณ วิสาหกิจชุมชน
โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ถึง
นโยบายในการบริหารงานขององค์กร และเพิ่มทักษะให้กับผู้เข้ารับการอบรมให้ได้รับการพัฒนาด้านพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน สามารถทางานตามตาแหน่งหน้าที่ ที่รับผิ ดชอบได้อย่างมีคุณภาพ สร้างมนุษยสัมพันธ์ และ
บุคลิกภาพในการบริการแก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมขวัญกาลังใจให้บุคลากรเกิดความรัก
ต่อองค์กร เกิด
ความสั มพัน ธ์อัน ดีร ะหว่ างบุ คลากรในองค์กร มีการให้ บริ การที่เป็นเลิ ศ และตอบสนองความต้องการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ซ. คณะกรรมการ
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
คาสั่งองค์การบริ หารส่ วนจัง หวัดเชียงราย ที่ 1147/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ชื่อ

ตาแหน่ง
นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
(ประธานกรรมการ)
รองนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย (ทุกคน)
(กรรมการ)
นางอทิตาธร
สมาชิกสภา อบจ.
วันไชยธนวงค์
เชียงราย อ.เทิง
เขต 2
(กรรมการ)
นายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภา อบจ.
เชียงราย อ.แม่สาย
เขต 2
(กรรมการ)
นายวสุพล
สมาชิกสภา อบจ.
จตุรคเชนทร์เดชา
เชียงราย อ.เชียงของ
เขต 1
(กรรมการ)
นายบุญส่ง สุภายศ ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
นายประทัด เครือคา ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
นายสมฤทธิ์ สันธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
(กรรมการ)
นายกฤษณะ พินิจ หัวหน้าสานักงาน
จังหวัดเชียงราย
(กรรมการ)
นายสาเนียง
ท้องถิ่นจังหวัด
สิมมาวัน
เชียงราย
(กรรมการ)
นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัด
เชียงราย
(กรรมการ)

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์มือถือ

0869225504
0931467422
0819510098
053910715

053150165

053177350
ต่อ 666

email

ชื่อ
นายเกษม นันชัย

ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
ผู้แทนประชาคมอาเภอ
เวียงแก่น
(กรรมการ)
นางฐิติภา สุเดชมารค ผู้แทนประชาคมอาเภอ
เทิง
(กรรมการ)
นางณัชชา ชัยวงค์ ผู้แทนประชาคมอาเภอ
เมืองเชียงราย
(กรรมการ)
นายวีระศักดิ์
ผู้แทนประชาคมอาเภอ
มณีรัตน์
เมืองเชียงราย
(กรรมการ)
นางกัญญา คาขา ผู้แทนประชาคมอาเภอ
แม่ลาว
(กรรมการ)
นายบุญปัน๋ ดู่แก้ว ผู้แทนประชาคมอาเภอ
แม่จัน
(กรรมการ)
นายเทอดเกียรติ
ปลัดองค์การบริหาร 053175350
สุกใส
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เบอร์มือถือ
0848085082

email

0847395459

0888017581

0813869045

0814738569

0877288699

(กรรมการและเลขานุการ)

นางนภาภัณฑ์
ต่วนชะเอม

ผู้อานวยการกองแผน 053175321 0952393624 napapan.2511@hotmail.com
และงบประมาณ

(ผู้ช่วยเลขานุการ)

2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
คาสั่ งองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 1149/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ชื่อ
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
นายบุญตัน เสนคา สมาชิกสภา อบจ.
เชียงราย อ.เทิง เขต 1

เบอร์มือถือ

email

(กรรมการ)

นายวัชรพงศ์ ปิโย สมาชิกสภา อบจ.
เชียงราย อ.เมือง
เชียงราย เขต 4
(กรรมการ)

นายฑราวุธ
กันทะเขียว

สมาชิกสภา อบจ.
เชียงราย อ.ขุนตาล
(กรรมการ)

นายสงขลา
อุดมเดช

ผู้แทนประชาคม
อาเภอเมืองเชียงราย

0815301053

(กรรมการ)

นางอาพร จันคา ผู้แทนประชาคม
อาเภอเวียงชัย

0947618800

(กรรมการ)

นายสุกรรณ์ คาภู ผู้อานวยการกลุ่มงาน 053150165
ส่งเสริมและพัฒนา
ท้องถิ่น
(กรรมการ)

นายอุทัย หอมนาน พัฒนาการจังหวัด
เชียงราย

053177350
ต่อ 666

(กรรมการ)

นายมัณกิจ
บุญประเสริฐ
นางจันทร์เพ็ญ
ราชตา
นายสมศักดิ์
ปรางค์วิเศษ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

0954522999

(กรรมการ)

ผู้ทรงคุณวุฒิ

0816738552

(กรรมการ)

ผู้อานวยการสานัก
การช่าง

053175349

(กรรมการ)

นางนภาภัณฑ์
ต่วนชะเอม

ผู้อานวยการกองแผน 053175321 0952393624 napapan.2511@hotmail.com
และงบประมาณ
(กรรมการ)

2.1 คาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 1545/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน
พ.ศ. 2562
ชื่อ
ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ
email
นายวัชรพงศ์ ปิโย สมาชิกสภา อบจ.
เชียงราย อ.เมือง
เชียงราย เขต 4
(ประธานกรรมการ)

นางนภาภัณฑ์
ต่วนชะเอม

ผู้อานวยการกองแผน 053175321 0952393624 napapan.2511@hotmail.com
และงบประมาณ
(เลขานุการ)

3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
คาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ 1148/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สั่ง ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562
ชื่อ
นายเทอดเกียรติ
สุกใส
นายบรรเจิด
ภูสมศรี

ตาแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ
ปลัดองค์การบริหาร 053175350
ส่วนจังหวัดเชียงราย
(ประธานกรรมการ)
รองปลัดองค์การ
053175332
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
(กรรมการ)

นางนุชนารถ
ยุววรรณ

รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

053175339

(กรรมการ)

นายสมศักดิ์
ปรางค์วิเศษ

ผู้อานวยการสานัก
การช่าง

053175349

(กรรมการ)

นายเกียรติคุณ
จันแก่น

ผู้อานวยการสานัก 053175334
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(กรรมการ)

นางราตรี ธงศรี

หัวหน้าสานักปลัด
องค์การบริหารส่วน
จังหวัด
(กรรมการ)

053175303

email

ชื่อ
นายสมศักดิ์
ไชยชมภู

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการกอง
กิจการสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด

เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ
053175327

email

(กรรมการ)

นางสาวยุพเรศ
กันทวี
นางสาวนิโลบล
ชาติเงิน

ผู้อานวยการกองคลัง 053175308
(กรรมการ)

ผู้อานวยการกอง
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

053175325

(กรรมการ)

ผู้อานวยการกอง
ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

053175328

(กรรมการ)

นางอาพร
เรือนทราย

ผู้อานวยการกองการ 053175352
เจ้าหน้าที่
(กรรมการ)

นางศศิธร
ดวงใจประเสริฐ

ผู้อานวยการกองพัสดุ 053175306
และทรัพย์สิน
(กรรมการ)

นายวิฑูรย์
จิตตะวิกุล

ผู้แทนประชาคม
อาเภอเมืองเชียงราย

089851194
1

(กรรมการ)

นายสมบัติ
สิทธิวงศ์

ผู้แทนประชาคม
อาเภอเวียงป่าเป้า

093654942
1

(กรรมการ)

นางอาพร คาเงิน ผู้แทนประชาคม
อาเภอแม่จัน

086922929
9

(กรรมการ)

นางนภาภัณฑ์
ต่วนชะเอม

ผู้อานวยการกองแผน 053175321 095239362 napapan.2511@hotmail.co
และงบประมาณ
4
m
(กรรมการและเลขานุการ)

นายปกาสิต
มณีลังกา

หัวหน้าฝ่ายนโยบาย
และแผน
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

053175315 086117002 Nokdakdoi_1@hotmail.com
4

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความ
ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สามารถเสนอมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ ทราบตามช่องทางต่าง ๆ อาทิ กล่องรับฟังความ
คิดเห็น จดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออินเตอร์เน็ต เช่น โปรแกรม Line โปรแกรม Facebook และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์(e – mail) เป็นต้น เพื่อจะได้นาไปพิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง ผลการดาเนินการ
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(นายเทอดเกียรติ สุกใส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

