๑
รายงานติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ในรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระหว่างตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 253 กาหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดาเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง
มีกลไกให้ ป ระชาชนในท้องถิ่ นมีส่ ว นร่ ว มด้ว ย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 30(5)
กาหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จั ดทาแผนพัฒ นาองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น องค์การบริห ารส่ ว นจังหวัด เชียงราย จึงขอรายงานผลการ
ดาเนิ น งานการจั ด ทางบประมาณ การใช้จ่า ย และผลการดาเนินงาน รวมทั้ง การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบ 6 เดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
"ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข"
ข. พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน บริการ
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีิตของประชาชนให้
วิ
ดีขึ้น
- เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวเขตชายแดน
- เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ
- สร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ
ง. การวางแผน
องค์การบริ หารส่ วนจั งหวัด เชียงราย ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงราย โดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์
1. การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง
2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
3. การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข
4. การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน
6 .การพัฒนาด้าน
การเมืองการปกครอง
และการบริหาร
รวม

จานวน

2561
2562
งบประมาณ จานวน งบประมาณ

-

-

13

จานวน

2563
งบประมาณ

จานวน

2564
งบประมาณ

จานวน

2565
งบประมาณ

67 103,200,000 102

680,823,600 193 1,112,405,135

26

257,184,000

11,850,000

69

33,640,000

68

178,856,632

67

87,596,500

29

61,993,200

26

48,289,228

47

56,461,442

43

37,523,500

45

74,474,426

40

81,361,800

16

6,800,000

37

65,529,000

33

17,061,500

43

199,278,200

36

43,121,500.

4

840,000

28

13,240,000

46

78,496,000

33

60,768,300

12

20,430,300

25

11,310,000

20

10,040,000

28

21,017,900

27

22,654,000

18

5,939,000

282,110,442 320 1,013,779,132 408 1,557,176,561 161

470,029,800

84 79,089,228 268

จ. การจัดทางบประมาณ
ผู้บริ หารองค์การบริห ารส่ว นจังหวัด เชียงราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมี
โครงการที่บ รรจุ อยู่ ในข้อบั ญญัติงบประมาณ จานวน 260 โครงการ งบประมาณ 248,945,926 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
รวม

96
51
38
30
21
24
260

งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ
95,000,000
57,681,500
49,483,926
14,726,500
10,750,000
21,304,000
248,945,926

๓
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีดังนี้
ที่

ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

วันท้องถิน่ ไทย

2.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

3.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพของ
ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในบทบาท
อานาจหน้าทีข่ อง
สมาชิกสภา อบจ.
เชียงรายและการป้อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน

4.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดทาแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

5.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

6.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการศูนย์
เครือข่ายเพื่อแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิน่
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
(Chiangrai Clinic
Center)
ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติ
การจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

จานวน
หน่วยงานที
งบประมาณ
รับผิดชอบ
20,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงาน
ปลัด อบต.
500,000.00 ส่วนกิจการ
สภา, กอง
กิจการสภา,
สานักกิจการ
สภา
100,000.00 ส่วนกิจการ
สภา, กอง
กิจการสภา,
สานักกิจการ
สภา
559,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานัก
นโยบายและ
แผน
100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานัก
นโยบายและ
แผน
260,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานัก
นโยบายและ
แผน

วัตถุประสงค์

ผลผลิต

เพื่อจัดงานวันท้องถิน่ ไทยและน้อม
จานวน 1 ครั้ง/ปี
ราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระ
บาท สมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ที่ทรงโปรดเกล้าจัดให้มกี าร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
เพื่ออบรมและศึกษาดูงานแก่ ส.อบจ. จานวน 1 ครั้ง/ปี
ชร. ผู้บริหาร อบจ.ชร. และข้าราชการ
อบจ.ชร.ให้ได้รับความรู้ในการบริหาร
จัดการเพือ่ มาปรับใช้กับการบริหาร
ภายในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่
ผู้บริหาร อบจ.ชร. ส.อบจ.ชร.และ
เจ้าหน้าที่ทเี่ กี่ยวข้องในบทบาทอานาจ
หน้าที่ของตนเอง และฝ่ายสภาฯ ได้
อย่างถูกต้อง ป้องกันการเกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นแก่
หน่วยงาน
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย2.เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีสว่ น
ร่วมและบูรณาการร่วมกันในการแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชน

จานวน 1 ครั้ง/ปี

1.เพื่อให้เป็นศูนย์ประสานระหว่าง
ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ภาค
ประชาชน และภาคองค์กรเอกชน
2.เพื่อประชาสัมพันธ์ เพือ่ ให้การ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
ทันต่อเหตุการณ์

อบรมจานวน 1 ครั้ง/ปี

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมี
ความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจแนวทางและขั้นตอนใน
การประสานแผนพัฒนาให้สอดคล้อง
กับห้วงเวลาของการจัดทาแผนในแต่
ละระดับ และรวบรวมปัญหาความ
ต้องการของประชาชนมาจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ดาเนินการจัดอบรม
จานวน 2 รุ่น ๆ
ละ 2 วัน

อบรมจานวน 1 ครั้ง/ปี

๔
7.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบารุง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

200,000.00 ส่วนการคลัง,
กองคลัง,
สานักคลัง

8.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

เสริมสร้างมาตรการ
ป้องกันการทุจริต
ด้านพัสดุ

100,000.00 ส่วนพัสดุ,
กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน,
สานักพัสดุ

9.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการอบรม
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตในการทางาน
(Quality of work
life)

100,000.00 กองการ
เจ้าหน้าที่

10.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

700,000.00 กองการ
เจ้าหน้าที่

11.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการอบรม
หลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร อบจ.
เชียงราย

350,000.00 กองการ
เจ้าหน้าที่

12.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรม

100,000.00 กองการ
เจ้าหน้าที่

13.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

เพิ่มศักยภาพความรู้
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง
ผังเมืองรวม
จ.เชียงราย

200,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการ
น้ามัน ก๊าซปิโตรเลียมสาหรับรถยนต์
ยาสูบและโรงแรม ได้เข้าใจถึงระเบียบ
และวิธกี ารปฏิบัติในการชาระภาษี
และค่าธรรมเนียมบารุง อบจ.
เชียงราย- เพือ่ เป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ประกอบการในการชาระภาษี
ที่มกี ารชาระภาษีอย่างสม่าเสมอ
เพื่อจัดอบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับ พ.ร.บ.
อบจ. พ.ศ.2540 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบพัสดุฯ ทีเ่ กี่ยวข้อง การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการตนเองของ
บุคลากร2.เพื่อเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างความสมดุลระหว่างชีวิต
และการทางาน3.เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน
ว่ามีสถานทีท่ างานที่ปลอดภัย การ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมือ่ เกิดภัยพิบัติ
ต่างๆ
เพื่อฝึกอบรมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงาน
ตามนโยบายของผู้บริหาร และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกันพร้อมศึกษา
ดูงานหน่วยงานทีเ่ ป็นต้นแบบในการ
ทางาน2.เพื่อให้ทราบถึงการดาเนิน
การของหน่วยงานทีเ่ ข้าศึกษาดูงาน
เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากร อบจ.เชียงราย ความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
2.เพื่อพัฒนาและเสริมทักษะการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามนโยบาย3.เพื่อให้บุคลากรได้
ตระหนักให้หน้าที่ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
และเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ทางานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการ
ยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อให้ อปท. ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานให้ถกู ต้องตาม
บทบัญญัตทิ ี่กาหนดไว้ใน พรบ.การ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถแก้ไขปัญหาและนาไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง

จานวน 1 ครั้ง/ปี

จัดอบรม จานวน 1 รุ่น/
ปี

อบรมจานวน 1 ครั้ง/ปี

อบรมจานวน 1 ครั้ง/ปี

อบรมจานวนไม่นอ้ ย
กว่า 2 ครั้ง/ปี

อบรมจานวน 1 ครั้ง/ปี

อบรมจานวน 1 ครั้ง/ปี

๕
14.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

เพิ่มประสิทธิภาพ
ความรู้ ความเข้าใจ
ทางด้านการช่าง

15.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ก่อสร้างบ้านพัก
ข้าราชการผู้บริหาร
ระดับสูง หรือ
เทียบเท่า บริเวณ
ศูนย์เครื่องจักรกล
ดอยเขาควาย
ต.รอบเวียง
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

16.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ก่อสร้างอาคารที่
จอดรถและเครือ่ ง
จักรกลหนักพร้อม
ห้องทางาน บริเวณ
ด้านหลังสานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

200,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
1,815,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

เพื่อให้บุคลากรช่าง ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับงานช่างของ อปท.
ทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
บทบัญญัตทิ ี่กาหนดไว้ใน พรบ.
และมีองค์ความรู้ทางด้านการ
ช่าง

อบรม จานวน 1 ครั้ง/
ปี

เพื่อให้ข้าราชการได้มีทพี่ ักอาศัย
ที่มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย
และสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่

3,600,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

เพื่อใช้เป็นทีจ่ อดรถและ
เครื่องจักรกลหนักและมีห้อง
ทางานในการปฏิบัติงาน

เนื้อที่ใช้สอย 110
ตร.ม. จานวน 1 หลัง
รายละเอียดดังนี้
1. งานก่อสร้างบ้านพัก
1,200,000 x factor
f 1.3050 เป็นเงิน
1,566,000 บาท
2. งานระบบเครื่อง
ปรับอากาศติดผนัง
ขนาด 24,000 BTU
1 เครื่อง เป็นเงิน
28,000 บาท และ
ขนาด 18,000 BTU
จานวน 1 เครื่อง
เป็นเงิน 21,000 บาท
3. งานจัดซือ้ ครุภัณฑ์
เช่น เตียง ตู้เสือ้ ผ้า
โทรทัศน์ และอื่นๆ เป็น
เงิน 200,000 บาท
อาคารขนาด
กว้าง 10.50 ม.
ยาว 56.00 ม.
สูง 6.00 ม.
จานวน 1 หลัง

๖
17.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ก่อสร้างระบบท่อ
ระบายน้าคอนกรีต
เสริมเหล็กพร้อม
บ่อพักถนนวงเวียน
เกาะกลางถนน
ฟุตบาททางเท้า
และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์

3,600,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

1.เพื่อป้องกันไม่ให้ถนนเสียหาย
จากน้ากัดเซาะ
2.เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวกปลอดภัย
3.เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม

18.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ก่อสร้างฐาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เพื่อติดตั้งถังบรรจุ
ยางและถังบรรจุ
ปูนซีเมนต์ บริเวณ
ด้านหลังสานักงาน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

เพื่อใช้เป็นฐานในการติดตั้งถัง
บรรจุยางและถังบรรจุ
ปูนซีเมนต์ที่มีความมัน่ คง
แข็งแรง เหมาะสมและเป็นไป
ตามมาตรฐาน

19.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อม
หม้อแปลงไฟฟ้า
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

20.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ก่อสร้างโรงจอดรถ
และเก็บวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
4,000,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง
1,300,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล,
กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการ
ช่าง

1.วางท่อระบายน้า
คสล.เส้นผ่าศูนย์กลาง
0.60 ม.และเส้นผ่า
ศูนย์กลาง 0.40 ม.
พร้อมบ่อพัก ความ
ยาวรวมไม่น้อยกว่า
600.00 ม.
2.ก่อสร้างถนนวง
เวียนจานวน 1 แห่ง
3.ก่อสร้างเกาะกลาง
ถนนกว้าง 2.50 ม.
ความยาวรวมไม่นอ้ ย
กว่า 375.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
937.50 ตร.ม.
4.ก่อสร้างฟุตบาท
ทางเท้ากว้าง 2.00 ม.
ความยาวรวมไม่นอ้ ย
กว่า 500.00 ม. หรือ
มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,000 ตร.ม.
5.ปรับปรุงภูมิทัศน์
โดยรอบพื้นที่จานวน
1 แห่ง
1.ฐานบรรจุยาง
กว้าง 1.75 ม.
ยาว 5.00 ม.
จานวน 3 ฐาน
2.ฐานบรรจุปูนซีเมนต์
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 4.00 ม.
จานวน 1 ฐาน

เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่าง
เพียงพอ และรองรับอาคารที่จะ
เกิดขึ้นใหม่

ติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแรงสูงพร้อม
หม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 1,000 kVA
จานวน 1 ระบบ

เพื่อใช้เป็นทีจ่ อดรถและเก็บวัสดุ
อุปกรณ์สาหรับงานอาคาร
สถานที่และภูมิทัศน์

ขนาดกว้าง 8.50 ม.
ยาว 28.00 ม. หรือ
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 238.00 ตร.ม.
จานวน 1 หลัง

๗
21.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ติดตั้งเครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้าสารอง
(Generator Set)
สาหรับอาคาร
สานักงาน อบจ.
เชียงราย

22.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

อบรมและศึกษาดู
งานเพือ่ เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่
เชื่อมโยงกับการ
บริหารงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามวิถกี าร
ปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตย

23.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

พัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อพัฒนาท้องถิน่
อย่างยั่งยืน

24.

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร

ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

1,500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
300,000.00 ส่วนกิจการสภา,
กองกิจการสภา,
สานักกิจการ
สภา

เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าสารอง
สามารถรองรับระบบไฟฟ้าหลัก
ในกรณีทเี่ กิดความไม่เสถียร

ติดตั้งเครือ่ งกาเนิด
ไฟฟ้าสารองขนาด
100 kVA และ
อุปกรณ์ประกอบ
จานวน 1 ระบบ

เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งานให้แก่ผนู้ าท้องถิน่
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด
เชียงราย และเจ้าหน้าทีท่ ี่
เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิน่
และนามาปรับใช้ในการพัฒนา
ชุมชนเพื่อเป็นการเพิม่ พูน
วิสัยทัศน์แนวคิดทีก่ ว้างไกลทัน
ต่อเหตุการณ์ เพือ่ ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการมีสว่ นร่วม
เพื่อพัฒนาท้องถิน่ นาไปสู่การมี
ส่วนร่วมทางการเมืองด้วย
พฤติกรรมที่เหมาะสมตาม
ระบอบประชาธิปไตย ผ่าน
กลไกการรับฟังความคิดเห็น
ร่วมมือ และร่วมเสนอแนะ และ
เพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักประชาธิปไตย
1,000,000.00 ส่วนสาธารณสุข เพื่อจัดอบรมให้ความรู้ดา้ น
และสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยี ส่งเสริมการมีส่วน
ส่วนสาธารณสุข, ร่วมในการนาความรู้ไปพัฒนา
กองสาธารณสุข, ท้องถิ่นสูก่ ารเป็นชุมชนต้นแบบ
กองส่งเสริม
สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่า
คุณภาพชีวิต,กอง เทียมในการเข้าถึงข้อมูล
การแพทย์ ,
ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่าน
สานักสาธารณสุข สื่อดิจทิ ัล และยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้ดีขนึ้
สร้างความเชื่อมั่นและมัน่ คง
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล
200,000.00 ส่วนแผน,กอง
1.เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
แผนและ
ความรู้ความเข้าใจกระบวนการ
งบประมาณ,
มีส่วนร่วมของประชาชนในการ
กองวิชาการและ สร้างองค์ความรู้ให้แก่
แผนงาน, สานัก ประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนา
นโยบายและ
ท้องถิ่น
แผน
2.เพื่อเป็นการสร้างช่องทาง
การรับรู้และช่องทางการ
ประสานงานตลอดเป็นเวทีที่
เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

ดาเนินการฝึกอบรม
จานวน 1 ครั้ง/ปี

จัดฝึกอบรมจานวน 1
ครั้ง

อบรมประชาชนใน
พื้นที่จงั หวัดเชียงราย
จานวน 4 ครั้ง/ปี

๘
25.

การบริหารจัดการ กาจัดขยะของเสีย
ทรัพยากรธรรมชาติ อันตราย
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

26.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ตรวจสอบคุณภาพ
น้า แม่น้าสายหลัก
ของจังหวัด
เชียงราย

27.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ก่อสร้างอาคารฝึก
อบรมภายในศูนย์
การเรียนรู้และการ
บริหารจัดการขยะ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

28.

การบริหารจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

29.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

การบริหารจัดการ
ขยะครบวงจรศูนย์
บูรณาการการ
เรียนรูอ้ งค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

30.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ก่อสร้างพนังกั้นน้า
ม.16 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
,ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
,กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
50,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
1,800,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง
300,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
,ส่วนสาธารณ
สุข, กอง
สาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
100,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา
,กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อดาเนินการกาจัดขยะ
อันตรายในพื้นที่ จ.เชียงราย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

ดาเนินการ จานวน 1
ครั้ง/ปี

เพื่อตรวจสอบ/สารวจคุณภาพน้า ดาเนินการ จานวน 3
ของแม่น้าสายหลัก จ.เชียงราย ครัง้ /ปี

เพื่อเป็นสถานที่ในการจัด
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้
ความรูก้ ารบริหารจัดการขยะ
อย่างมีประสิทธิภาพสาหรับ
ประชาชนที่สนใจ

ขนาดกว้าง 12.00 ม.
ยาว 30.00 ม. หรือ
พื้นที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 360.00 ตร.ม.
จานวน 1 หลัง

เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนเรือ่ ง
การบริหารจัดการขยะแต่ละ
ประเภท การนานวัตกรรมจาก
ขยะแต่ละประเภท มาสร้าง
มูลค่า และช่วยลดปริมาณขยะ
ในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงราย

ดาเนินการจัดอบรม
จานวนไม่นอ้ ยกว่า 5
ครั้ง/ปี ครั้งละ 200 คน

เพื่อจัดอบรมการบริหารจัดการ
ขยะครบวงจรเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในพื้นที่ ลดปริมาณขยะที่
ต้องนาไปกาจัดลดงบประมาณ
ในการจัดการขยะมูลฝอยและ
การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
ผลจากขยะ

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อเป็นการป้องกันการกัดเซาะ
และการพังทลายของตลิ่งลาน้า

ขนาดกว้าง 7.00 ม.
ยาว 50.00 ม.
จานวน 1 แห่ง

๙
31.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกหนองจอโป่ง
ม.23 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.4 ต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

32.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกลาห้วยร่อง
ขุ่น ช่วงระหว่าง
ม.5 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย ม.6 ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

33.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกหนองน้า
ห้วยบ้าน ม.26
ต.ห้วยสัก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.6 ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

34.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกลาห้วยแม่
คาว ช่วงระหว่าง
ม.2 ต.ทรายขาว ม.8 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

35.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกโดยรอบ
หนองซางน้อย
ม. 10 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.1 ต.ป่าซาง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
กว้าง 8.00 ม.
ลึก 1.00 ม.
ยาว 1,895.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ย กว้าง 8.00 ม.
ลึก 2.50 ม.
ยาว 1,895.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม.
จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
กว้าง 10.00 ม.
ลึก 2.00 ม.
ยาว 2,550.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 10.00 ม.
ลึก 3.00 ม.
ยาว 2,550.00 ม.
หรือปริมาตรดิน
ขุดไม่น้อยกว่า
14,750.00 ลบ.ม.
จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
กว้าง 20.00 ม.
ลึก 1.50 ม.
ยาว 790.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 20.00 ม.
ลึก 3.00 ม.
ยาว 790.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 14,750.00 ลบ.ม.
จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ยกว้าง
7.50 ม. ลึก 1.50 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 8.00 ม.
ลึก 2.50 ม.ยาว
3,000.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 14,750.00 ลบ.ม.
จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ยพื้นที่
ประมาณ 6-1-00 ไร่
(10,000.00 ตร.ม.)
ลึก 4.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีเฉลี่ยพื้นที่
ประมาณ 6-1-00 ไร่
(10,000.00 ตร.ม.)
ลึก 5.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,500.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)จานวน
1 แห่ง

๑๐
36.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกโดยรอบ
หนองโล๊ะปราสาท
ม.6 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.12 ต.แม่จัน
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

37.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกหนองผา
ม.9 ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์
ร่วมกับ ม.7
ต.ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

38.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกอ่างเก็บน้า
บ้านดอนชัย ม.10
ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ
ม.8 ต.เจดีย์หลวง
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

39.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ก่อสร้างฝายน้าล้น
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.12 ต.ดงมะดะ
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.8 ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย
การบริหารจัดการ ก่อสร้างฝายน้าล้น
ทรัพยากรธรรมชาติ คอนกรีตเสริม
และสิ่งแวดล้อมให้ เหล็ก ม.13
สมบูรณ์และยั่งยืน ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ
ม.8 ต.จอมหมอก
แก้ว อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

40.

สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
พื้นที่ประมาณ 5-100 ไร่ (8,400.00
ตร.ม.) ลึก 4.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีเฉลี่ย
พื้นที่ประมาณ 5-100 ไร่ (8,400.00
ตร.ม.) ลึก 5.50 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า
12,500.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)
จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
กว้าง 20.00 ม.
ลึก 0.60 ม.
ยาว 100.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 37.00 ม.
ลึก 3.20 ม.
ยาว 100.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า10,800.00 ลบ.ม.
(รวมค่าขนย้าย)
จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
กว้าง 20.00 ม.
ลึก 0.60 ม.
ยาว 120.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 32.00 ม.
ลึก 3.60 ม.
ยาว 120.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 10,100.00
ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)
จานวน 1 แห่ง
ขนาดสันฝาย
กว้าง 8.00 ม.
สูง 1.50 ม.
จานวน 1 แห่ง

ขนาดสันฝาย
กว้าง 6.00 ม.
สูง 1.50 ม.
จานวน 1 แห่ง

๑๑
41.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ก่อสร้างเขื่อน
ป้องกันตลิ่ง ม.5
ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

42.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกร่องโป่ง
ช่วงระหว่าง ม.15
ต.ทุ่งก่อ - ม.4
ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อป้องกันการกัดเซาะของน้า
และการพังทลายของตลิ่งลาน้า

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 60.00 ม.
จานวน 1 แห่ง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
กว้าง 30.00 ม.
ลึก 2.50 ม. ยาว
120.00 ม.ขุดลอก
ใหม่ให้มีขนาดเฉลี่ย
กว้าง 40.00 ม.
ลึก 5.00 ม.
ยาว 120.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า12,400.00 ลบ.ม.

43.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกหนองเต่า
ม.15 ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย ใช้
ประโยชน์ร่วมกับ
ม.5 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

44.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกลาห้วย
ยางฮอม ช่วง
ระหว่าง ม.12
ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล - ม.9
ต.แม่ตา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

45.

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน

ขุดลอกหนองย่าแดง
ม.4 ต.ยางฮอม
อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.6 ต.บุญเรือง
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

(รวมค่าขนย้าย)
จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมพืน้ ที่โดย
เฉลี่ย พื้นที่ประมาณ
4-1-75 ไร่
(7,100.00 ตร.ม.)
ลึก 3.00 ม. ขุดลอก
ใหม่ให้มีพื้นทีเ่ ฉลี่ย
4-1-75 ไร่
(7,100.00 ตร.ม.)
ลึก 5.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า 12,000.00
ลบ.ม. (รวมค่าขนย้าย)
จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
กว้าง 7.00 ม.
ลึก 1.00 ม. ยาว
2,375.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 8.00 ม.
ลึก 1.80 ม.
ยาว 2,375.00 ม.
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกว่า14,740.00
ลบ.ม. จานวน 1 แห่ง
สภาพเดิมโดยเฉลี่ย
กว้าง 30.00 ม.
ลึก 1.00 ม.
ยาว 225.00 ม.
ขุดลอกใหม่ให้มีขนาด
เฉลี่ยกว้าง 32.00 ม.
ลึก 3.00 ม.
ยาว 225.00 ม. หรือ
ปริมาตรดินขุดไม่น้อย
กว่า13,370.00 ลบ.ม.

(รวมค่าขนย้าย)
จานวน 1 แห่ง

๑๒
46.

การพัฒนาคุณภาพ ฝึกอบรมพัฒนา
ชีวิตและการป้องกัน ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัย
บรรเทาสาธารณภัย ตอบโต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน

420,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

47.

การพัฒนาคุณภาพ เสริมสร้างความ
ชีวิตและการป้องกัน ปลอดภัยในเด็ก
บรรเทาสาธารณภัย และเยาวชนจาก
อุบัติเหตุบนท้อง
ถนน
การพัฒนาคุณภาพ ป้องกันและแก้ไข
ชีวิตและการป้องกัน ปัญหาภัยแล้งและ
บรรเทาสาธารณภัย ปัญหาอุทกภัย
อย่างมีส่วนร่วม
การพัฒนาคุณภาพ รณรงค์ป้องกัน
ชีวิตและการป้องกัน ปัญหาไฟป่าและ
บรรเทาสาธารณภัย หมอกควันในพืน้ ที่
จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาคุณภาพ รณรงค์ป้องกันและ
ชีวิตและการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทาง
บรรเทาสาธารณภัย ถนนช่วงเทศกาล
ขึ้นปีใหม่
การพัฒนาคุณภาพ รณรงค์ป้องกันและ
ชีวิตและการป้องกัน ลดอุบัติเหตุทาง
บรรเทาสาธารณภัย ถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์
การพัฒนาคุณภาพ ฝึกอบรมให้ความรู้
ชีวิตและการป้องกัน ด้านการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทา
สาธารณภัยใน
สถานศึกษา

124,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

53.

การพัฒนาคุณภาพ ฝึกอบรมเพิม่ ทักษะ
ชีวิตและการป้องกัน ผูช้ ่วยเหลือผู้
บรรเทาสาธารณภัย ประสบภัยทางน้า

400,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

54.

การพัฒนาคุณภาพ สร้างเครือข่าย
ชีวิตและการป้องกัน องค์การบริหาร
บรรเทาสาธารณภัย ส่วนจังหวัด
เชียงรายและสถาน
พินิจสานใจ ห่วงใย
เด็กและเยาวชน
เชียงราย "ต้านภัย
ยาเสพติด"
การพัฒนาคุณภาพ อบรมเชิงปฏิบัติการ
ชีวิตและการป้องกัน ขับเคลื่อนเครือข่าย
บรรเทาสาธารณภัย ยุติธรรมชุมชน
หลักสูตรอาสาสมัคร
คุมประพฤติ
กระทรวง ยุติธรรม
เพื่อรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

200,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

48.

49.

50.

51.

52.

55.

900,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
87,500.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
50,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
50,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
220,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

240,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงาน
ปลัด อบต.

เพื่ออบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ความรู้ความชานาญและมี
ทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา
สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง
เพื่ออบรมให้เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ จ.เชียงราย มีความรู้ใน
เรื่องการเดินทางบนท้องถนนมี
ความปลอดภัยจากอุบัติภัยบน
ท้องถนน
จัดฝึกอบรมเพื่อให้ประชาชนมี
ความรูแ้ ละมีสว่ นร่วมในการ
สร้างและดูแลรักษาฝายมีชวี ิตที่
เหมาะสมกับพื้นที่
เพื่อจัดทาป้ายรณรงค์ลดการเผา
ป่าและพื้นที่การเกษตร พื้นที่
ชุมชน และพืน้ ทีร่ ิมทาง

ฝึกอบรมจานวน 1
ครั้ง/ปี

เพื่อจัดทาป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนตามแยกถนน
สายสาคัญ สายหลัก ของจังหวัด
เชียงราย
เพื่อจัดทาป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุทางถนนตามแยกถนน
สายสาคัญ สายหลักของจังหวัด
เชียงราย
เพื่ออบรมความรู้ ความเข้าใจ
และความตระหนักเกี่ยวกับสา
ธารณภัยให้แก่ ข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนในสถานศึกษา

ปีละ 25 ป้าย

เพื่ออบรมให้จิตอาสา เจ้าหน้าที่
ของรัฐ อปพร. และประชาชน
ทั่วไปที่มที ักษะให้มีความพร้อม
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้า และฝึกใช้อุปกรณ์กู้ภัย
ทางน้าอย่างมีระบบ
เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านยาเสพ
ติดและกระบวนการยุติธรรม
สาหรับเด็กและเยาวชน

เพื่ออบรมและสร้างความรู้ความ
เข้าใจต่อปัญหายาเสพติดและ
แนวทางในการป้องกันแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวให้แก่อาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
จังหวัดเชียงราย และเครือข่าย
ยุติธรรมชุมชน กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัดเชียงราย

อบรมจานวน 2 รุ่นรุน่
ละ 250 คน

พื้นที่ดาเนินการ 4
อาเภอ
ติดตั้งป้ายรณรงค์
จานวน 7 ป้าย

ปีละ 25 ป้าย

ปีงบประมาณ 2562
จานวน 2 รุ่นรุน่ ละ
300 คน
ปีงบประมาณ 2563
- 2565 ปีละ 2 รุ่น
รุ่นละ 500 คน
ปีละ 2 รุ่น รุน่ ละ 30
คน รวม 60 คน/ปี

จานวน 4 ครั้ง

จานวน 2 ครั้ง

๑๓
56.

57.

การพัฒนาคุณภาพ ฟื้นฟูและพัฒนา
ชีวิตและการป้องกัน สมรรถภาพผู้เสพยา
บรรเทาสาธารณภัย เสพติด หลักสูตร
การพัฒนาชีวติ
ผู้ต้องขังด้วยวิธี
ชุมชนบาบัด
การพัฒนาคุณภาพ ฝึกอบรมพัฒนา
ชีวิตและการป้องกัน ศักยภาพกลุ่ม
บรรเทาสาธารณภัย พัฒนาสตรี
จ.เชียงราย

58.

การพัฒนาคุณภาพ พัฒนาสตรีเพื่อ
ชีวิตและการป้องกัน เสริมสร้างความ
บรรเทาสาธารณภัย เข้มแข็งของ
ครอบครัวอบอุน่
จ.เชียงราย

59.

การพัฒนาคุณภาพ อบรมการพัฒนา
ชีวิตและการป้องกัน โรงเรียนผู้สูงอายุ
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ
จ.เชียงราย

60.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

อบรมเชิงสร้างสรรค์
สาหรับเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
เชียงราย

61.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
เชียงราย

200,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงาน
ปลัด อบต.
2,000,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
,กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
,สานัก
สาธารณสุข
1,600,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
2,000,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
50,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
500,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ มี
ทักษะสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ เกิดการยอมรับ
จากสังคมภายนอก สร้างความ
สมานฉันท์ ความสามัคคีเกิดขึน้
ในชุมชนเมือ่ พ้นโทษออกไปแล้ว
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการพัฒนาสตรีใน
พื้นที่ จ.เชียงราย ในการ
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพืน้ ที่

จานวน 1 ครั้ง

เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพ สร้าง
ความรู้ และทักษะในการพัฒนา
ตนเองของสตรีให้มี
ประสิทธิภาพ

จัดอบรม จานวน 18
ครั้ง/ปี

เพื่อให้สมาชิกของโรงเรียน
ผู้สูงอายุ จ.เชียงราย มีความรู้
ความเข้าใจในการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

จัดอบรม จานวน 18
ครั้ง/ปี

เพื่ออบรมและเสริมสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ที่หลากหลายด้าน
การมีทัศนคติที่ดี มีจิตสาธารณะ
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วน
ร่วมในการอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาชุมชนให้กับเด็กและ
เยาวชน

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
จังหวัดเชียงรายได้เพิม่ ทักษะใน
การดาเนินงาน การดาเนินชีวิต
และนามาปรับใช้ในการดาเนิน
ชีวิต

จานวน 1 ครั้ง/ปี

จัดอบรม จานวน 3
ครั้ง/ปี

๑๔
62.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

วันเด็กแห่งชาติ

63.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

วันเยาวชนแห่งชาติ

64.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

อบรมพัฒนา
เครือข่ายเด็กและ
เยาวชนจังหวัด
เชียงราย

65.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

ส่งเสริมสุขภาพ
พลานามัย เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชน

66.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

67.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

อุดหนุน สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย ตาม
โครงการรณรงค์
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
(To be Number
One) จังหวัด
เชียงราย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564
ติดตั้งอุปกรณ์เตือน
บอกทางและ
อุปกรณ์อานวย
ความปลอดภัยใน
ถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

200,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
300,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
350,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
100,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
450,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อให้เด็ก เยาวชนตระหนักถึง
คุณค่า บทบาทและความสาคัญ
ของตนเอง และแสดงออก
เหมาะสมตามวัย

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
กลุ่มเครือข่ายได้มีเวทีแสดง
ผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวคิดด้านการทางานและ
ประสบการณ์ต่างๆ เพือ่ นาไป
พัฒนาตนเอง ท้องถิน่ และ
ประเทศชาติ

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมและสร้างกระบวน
ทัศน์แนวคิดการทางานของ
เครือข่ายเด็กและเยาวชน ให้มี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิด
โอกาสให้เด็ก เยาวชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณธรรมจริยธรรมและมี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีโดยใช้กฬี าเป็น
สื่อ และเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีของคนทุกเพศทุกวัยให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมัน่ คง
และมีความสุข

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 30คน/ครั้ง

เพื่อขยายเครือข่าย เผยแพร่องค์ จัดงานจานวน 1 ครั้ง/ปี
ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การดาเนินงานด้านการณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดของเด็ก เยาวชนให้มี
ประสิทธิภาพ

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถขับ
โยธา, กองช่าง, รถได้อย่างปลอดภัยและช่วยลด
กองช่าง
อุบัติเหตุบนท้องถนน
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

ถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
จานวน 10 สายทาง

๑๕
68.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

ติดตั้งป้ายชื่อสาย
ทาง ป้ายสิ้นสุดสาย
ทางและป้ายสาย
ทาง ถนนที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
ติดตั้งโคมไฟถนน
ชนิด (LED) ในถนน
ที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

69.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

70.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

การมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการอย่าง
ยั่งยืน

71.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

72.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

ส่งเสริมความ
ร่วมมือในการ
ดาเนินงานป้องกัน
และสร้างความ
ปลอดภัยจากการ
จมน้า หลักสูตร
ครูสอนลอยตัวและ
ว่ายน้าเพื่อเอาชีวิต
รอด (Floating
and Swimming
Survival
Instructor
Training Course
: F.S.S.I)
ฝึกอบรมเพิม่
ประสิทธิภาพด้าน
การกู้ภัยอุบัติเหตุ
ทางถนน

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา,
กองโยธา,
กองช่าง, กอง
ช่างสุขาภิบาล
, กองประปา,
สานักช่าง,
สานักการช่าง
500,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
400,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อทาให้ทราบถึงจุดเริ่มต้น
จุดสิ้นสุด และป้ายสายทางซึ่ง
เป็นถนนที่อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

520,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

1. ป้ายชื่อสายทาง
ขนาด 0.60x1.20 ม.
2. ป้ายสายทาง
ขนาด 0.60x1.20 ม.
3.ป้ายชื่อสายทาง
ขนาด 0.60x0.60 ม.
รวมจานวน 130 ป้าย
ติดตั้งโคมไฟถนน
ชนิด (LED) จานวน 5
สายทาง (บริเวณจุด
เสี่ยง,ทางร่วม,ทาง
แยก)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรูแ้ ละการปฏิบัติการให้
ความช่วยเหลือคนพิการให้
ถูกต้อง เสริมสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อคนพิการและความพิการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ
และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ดาเนินการจัดอบรม
จานวนไม่นอ้ ยกว่า
2 ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
เอกชน และเครือข่ายจิตอาสา
ร่วมดาเนินงานป้องกันและสร้าง
ความปลอดภัยจากการจมน้า
สร้างทีมเครือข่ายผูก้ ่อการดี
(Merit Maker) ลดความสูญเสีย
ในชีวิตของเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จากการจมน้าในทุก
พื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

จัดฝึกอบรม จานวน
50 คน

เพื่อฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร
กู้ชีพกู้ภัยของหน่วยงานและ
สมาคมต่างๆ ให้มีความรู้
พื้นฐานในการช่วยเหลือผู้
ประสบอุบัติเหตุ มีทกั ษะการใช้
อุปกรณ์กู้ภัยอุบัตเิ หตุทางถนน
สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้อง ลดความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

จัดฝึกอบรม จานวน
2 ครั้ง/ปี

๑๖
73.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

ฝึกอบรมเพิม่
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้าน
การกู้ภัยเชิงเทคนิค
หลักสูตร การกู้ภัย
ทางสูงขัน้ ต้น
(Basic Rope
Rescue)

500,000.00 กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เพื่อฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้
ความพร้อม มีทกั ษะในการ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือและกู้ภัยที่
สูงสามารถสนับสนุนและสนธิ
กาลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
เครือข่ายนักกู้ภัยสามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่าง
ถูกต้อง ลดความสูญเสียต่อชีวติ
และทรัพย์สินของประชาชน
กองป้องกัน
เพื่อฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
และบรรเทา
ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและ
สาธารณภัย
บรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร
กู้ชีพกู้ภัยของหน่วยงานและ
สมาคมต่างๆ ให้มีความรู้ความ
พร้อม มีทกั ษะในการใช้อุปกรณ์
ดาน้า มีทักษะการดาน้า ทักษะ
การค้นหา สามารถใช้อุปกรณ์ใน
การช่วยและกู้ภัยทางน้าได้อย่าง
ถูกต้องและตามมาตรฐานสากล
ปฏิบัติงานช่วยเหลือและกู้ภัย
ทางน้าได้ ลดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สนิ ของประชาชน
กองป้องกัน
เพื่อขับเคลือ่ นระบบการแพทย์
และบรรเทา
ฉุกเฉินให้แก่องค์กรปกครอง
สาธารณภัย
ส่วนท้องถิน่ ให้มีความพร้อม
ตระหนักและให้ความสาคัญการ
พัฒนาระบบการแพทย์ฉกุ เฉินมี
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละ
ถ่ายทอดนวัตกรรมระหว่าง
บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ สร้างความเข้มแข็ง
ของภาคีเครือข่ายการแพทย์
ฉุกเฉิน
ส่วนการศึกษา, เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร
กองการศึกษา, ทางการศึกษา สังกัด อบจ.ชร.
กองส่งเสริม
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
การศึกษาและ การศึกษาระหว่าง อปท. และ
วัฒนธรรม,
เพื่อเผยแพร่ผลงานการจัด
กองการศึกษา การศึกษาของ อบจ.ชร.ให้
ศาสนาและ
ประชาชนได้ทราบ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
ส่วนการศึกษา, เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
กองการศึกษา, พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
กองส่งเสริม
เจ้าอยู่หัวอันเป็นพระบิดาแห่ง
การศึกษาและ วิทยาศาสตร์ไทย ส่งเสริมให้
วัฒนธรรม,
นักเรียน นักศึกษาได้ใช้ทกั ษะ
กองการศึกษา กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ศาสนาและ
และเทคโนโลยีอย่างเป็น
วัฒนธรรม,
รูปธรรม
สานักการศึกษา

จัดฝึกอบรม จานวน
50 คน

74.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

ฝึกอบรมเพิม่
ศักยภาพและ
ประสิทธิภาพด้าน
การกู้ภัยเชิงเทคนิค
หลักสูตร ดาน้า
ขั้นต้นสาหรับการ
กู้ภัย (Basic
Rescue Diver)

635,000.00

จัดฝึกอบรมจานวน
30 คน

75.

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย

สัมมนาวิชาการ
ระบบการแพทย์
ฉุกเฉินขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย "รวมพล
คนกู้ชีพจังหวัด
เชียงราย"

230,000.00

76.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

จัดแสดงผลงาน
วิชาการ (มหกรรม
การจัดการศึกษา
ท้องถิ่น)

450,000.00

77.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

จัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ อบจ.
เชียงราย

300,000.00

จัดฝึกอบรม จานวน 1
ครั้ง/ปี

จานวน 1 ครั้ง / ปี

จานวน 1 ครั้ง / ปี

๑๗
78.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สร้างสังคมแห่งการ
อ่านและการเรียนรู้
สู่ศตวรรษที่ 21

79.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อบรมนักดารา
ศาสตร์รนุ่ เยาว์

80.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ประชุมสัมมนา
คณะกรรมการ
ประสานแผน
พัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 25612565) ของ อปท.
ในเขตจังหวัด
เชียงราย

81.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อบรมศิลปะเด็ก
วาดศิลป์เพื่อน้อง

82.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษา อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การ
พัฒนาหลักสูตร
โรงเรียน อบจ.
เชียงราย

83.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษา ตลาดนัด
วิชาการ ร.ร.อบจ.
เชียงราย

95,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
200,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
100,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
100,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
150,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อส่งเสริมและสร้างสังคมแห่ง
การอ่าน

จานวน 4 กิจกรรม/ปี

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน มี
ความรูแ้ ละฝึกฝนทักษะทาง
ดาราศาสตร์ มีความสามารถใน
การใช้ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 100 คน

เพื่อจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการ
จัดทาแผนพัฒนาการศึกษาของ
อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท.ในเขต
จังหวัดเชียงราย
จานวน 1 เล่ม

เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิด
สร้างสรรค์ในเด็กผ่านกิจกรรม
ศิลปะ สร้างความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปินและเด็ก/เยาวชน
และพัฒนาพื้นฐานศิลปะให้เกิด
การต่อยอดสร้างสรรค์งาน
ศิลปะในแบบที่ตนเองถนัด

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จานวน 90 คน

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
ครูบุคลากรทางการศึกษาของ
ร.ร. อบจ.เชียงราย ในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
รร.อบจ.เชียงรายให้มีความ
เหมาะสมกับบริบทความ
สอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษา เพือ่ ตอบสนองต่อ
ความต้องการของผูเ้ รียนและ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง
160,400.00 ส่วนการศึกษา, เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
กองการศึกษา, ผลงานทางวิชาการของครู ร.ร.
กองส่งเสริม
อบจ.เชียงราย แก่สาธารณชน
การศึกษาและ เชิงประจักษ์
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

จานวน 1 ครั้ง / ปี

จานวน 1 ครั้ง/ปี
การศึกษา

๑๘
84.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษา อบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ สาหรับ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

85.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

86.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษาส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ
ประเภทต่างๆ ทั้ง
ในระดับจังหวัด
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษาส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพ
นักเรียนเตรียม
ความพร้อมสูก่ าร
เรียนระดับอุดม
ศึกษา

87.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา อบรม
เชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน โรงเรียน
อบจ.เชียงราย
สู่ความเป็นเลิศ

88.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษา ประกัน
คุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน

89.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษาเปิดโลกทัศน์
เรียนรูน้ อกสถานที่

200,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
1,200,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
300,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
700,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
800,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
360,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

-เพื่อให้ครูและบุคลากรของ
โรงเรียนมีทักษะในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ การ
เรียนการสอนได้-เพื่อให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนสร้างสื่อการเรียนการ
สอนได้

จานวน 2 ครั้ง/ปี

-เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักเรียน
ด้านวิชาการเพื่อเข้าแข่งขันใน
ประเภทต่าง ๆ -เพือ่ ส่งเสริม
สนับสนุนและดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จานวน 3 ครั้ง/ปี

เพื่อจัดอบรมเชิงปฎิบัตกิ ารเพิม่
ศักยภาพนักเรียนเตรียมความ
พร้อมสูก่ ารเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา และกระตุ้นให้
นักเรียนมีความพร้อมใน
การศึกษาต่อ

จานวน 2 ครั้ง/ปี

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศ
ตามศักยภาพในแต่ละโปรแกรม
วิชาที่มีความสนใจได้ลงมือ
ปฏิบัติและแสดงออกในกิจกรรม
ที่ตนเองถนัด

จานวน 1 โรงเรียน/ปี

เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการให้
นักเรียนระดับชั้น ป.3, 6 และ
นักเรียนระดับชั้น ม.3, 6 ให้มี
ความพร้อมเข้ารับการทดสอบ
ระดับชาติที่สูงขึน้ และเพือ่ ให้
โรงเรียนมีผลประเมินที่สูงขึน้

จานวน 6 รุ่น/ปี

เพื่อให้นกั เรียนได้ศึกษาเรียนรู้
จากแหล่งเรียนรู้จริงในการเปิด
โลกทัศน์การเรียนรู้ และ
สามารถนาความรูท้ ีได้รับมา
พัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

จานวน 1 ครั้ง / ปี

๑๙
90.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษาแข่งขันกีฬา
เพื่อสู่ความเป็นเลิศ

91.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

92.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา จัด
สวัสดิการอาหาร
ประจาวันและ
อาหารเสริม
นักเรียนหลักสูตร
ความเป็นเลิศด้าน
กีฬา (รูปแบบ
นักเรียนอยู่ประจา)
โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา
อาหารกลางวัน

93.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถาน
ศึกษา (จานวน 22
กิจกรรมย่อย)

94.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ปรับปรุงอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบโรงเรียน
อบจ.เชียงราย

95.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

เตรียมน้องสู่โลก
กว้างอย่างมั่นใจ

1,200,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
10,000,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อส่งนักเรียนนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเพือ่ สู่ความเป็น
เลิศทุกระดับการแข่งขันสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักเรียน
นักกีฬาได้แสดงออกถึง
ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ

จานวน 4 ครั้ง/ปี

เพื่อจัดทาอาหารประจาวันและ
อาหารเสริมสาหรับนักเรียน
โปรแกรมกีฬาอย่างเพียงพอ
เหมาะสมต่อความต้องการของ
ร่างกายและสุขภาพอนามัยที่ดี

จานวน 1 โรงเรียน

1,328,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
24,725,526.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
200,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
350,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
,ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข

เพื่อให้นกั เรียนในระดับ
ประถมศึกษา ได้รับประทาน
อาหารกลางวันที่มีคณ
ุ ค่าตาม
หลักโภชนาการอย่างทัว่ ถึง

จานวน 1 โรงเรียน/ปี

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาได้แก่
โรงเรียน อบจ.เชียงราย เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียนในสังกัดให้มีความ
พร้อมทุกด้าน

จานวน 1 โรงเรียน

เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียน อบจ.
เชียงราย และรองรับการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

อาคารเรียนและ
อาคารประกอบ
จานวน 1 แห่ง

เพื่ออบรมให้รถู้ ึงบทบาทและ
คุณค่าของความเป็นชาย/หญิง
ในสังคม พัฒนาการทางเพศ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
วัยรุ่นตลอดจนทักษะ และ
ทัศนคติในการมองโลกกว้าง
ให้กับเยาวชน ครูในสถานศึกษา

จัดอบรม จานวน 3
ครั้ง/ปี

๒๐
96.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อบรมเครือข่าย
อาหารปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย

97.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อบรมพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออก
กาลังกาย
จ.เชียงราย

98.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพของ
ตนเองเพือ่ ลดอัตรา
การเกิดโรคมะเร็ง

99.

การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อบรมแกนนา
หมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ จังหวัด
เชียงราย

100. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพไตของ
ตนเอง

500,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
300,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
300,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
2,000,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
300,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข

1. เพื่อจัดอบรมเครือข่าย
อาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงราย
ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
อาหารปลอดภัย
2. เพื่อสร้างเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย

จัดอบรมจานวน 1
ครั้ง/ปี

เพื่ออบรมให้ความรู้ด้านเทคนิค จัดอบรม จานวน 4
การส่งเสริมสุขภาพด้านการออก ครัง้ /ปี
กาลังกายที่ถกู ต้อง และการ
สร้างชุมชนต้นแบบด้านการออก
กาลังกายเพือ่ นาไปสู่การปฏิบัติ
ของประชาชนที่ถกู ต้อง

เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็งเต้านม
มะเร็งท่อน้าดี และการคัดกรอง
มะเร็งเบื้องต้นให้กับประชาชน
ทั่วไป

จัดอบรม จานวน 2
ครั้ง/ปี

เพื่อฝึกอบรมแกนนาหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพในพืน้ ที่ 18
อาเภอ ของจังหวัดเชียงราย
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการ
ดาเนินงานหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพระดับพืน้ ที่

จัดอบรม จานวน 18
ครั้ง/ปี

เพื่ออบรมให้ความรู้การส่งเสริม
สุขภาพ และการป้องกันการเกิด
โรคไตวายเรือ้ รังให้กับประชาชน
ผู้ป่วย ครอบครัว และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง

จัดอบรม จานวน 2
ครั้ง/ปี

๒๑
101. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า

102. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ป้องกันโรคเอดส์
จังหวัดเชียงราย

103. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อบรมผูน้ าเสริม
สร้างชุมชนด้าน
การแพทย์แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก
จ.เชียงราย

104. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ป้องกันโรคติดต่อ
จังหวัดเชียงราย

105. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อนุบาลฟันน้านม

106. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ค่าพัฒนาบุคลากร
สนามกีฬา อบจ.
เชียงราย

300,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
,ส่วนสาธารณสุข
,กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
,สานัก
สาธารณสุข
400,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
250,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
100,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
100,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
12,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้า การดูแล ป้องกันตนเอง
อย่างถูกวิธีและพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสารในการเฝ้าระวัง
การระบาดของโรค

จัดอบรม จานวน 3
ครั้ง/ปี

เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ จัดอบรม จานวน 4
เพิ่มทักษะในการดูแลป้องกัน
ครัง้ /ปี
ตนเอง

เพื่อบรมให้ความรู้ด้าน
การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก เพื่อนาไป
ปฏิบัติในชุมชนใน จ.เชียงราย

จัดอบรม จานวน 1
ครั้ง/ปี

เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่อง
โรคติดต่อ การป้องกัน และการ
ดูแลตนเองอย่างถูกวิธี

จัดอบรม จานวน 2
ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้าน
จานวน 1 ครั้ง / ปี
ต่างๆของเด็กช่วงปฐมวัย พัฒนา
ต่อยอดให้ทกั ษะสามารถพัฒนา
ตนเองต่อไปในอนาคต

เพื่อพัฒนาบุคลากรสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

บุคลากรสนามกีฬา
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
จานวน 2 คน

๒๒
107. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ของเล่นพื้นบ้าน
ล้านนาจากอุ้ยสู่
หลาน

108. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

วิ่งฝ่าสายหมอก
ชมไม้ดอกอาเซียน
อบจ.เชียงราย

109. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมและ
สัมมนา

110. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อุดหนุน ศูนย์การ
ศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการ
ส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิตแก่เด็ก
พิการในจังหวัด
เชียงราย ปี 2564

200,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
300,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
53,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อให้เด็กและเยาวชนใน
จังหวัดเชียงรายได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของเล่นพื้นบ้านล้านนา

จานวน 1 ครั้ง / ปี

เพื่อจัดการแข่งขันกีฬาและ
ส่งเสริมการออกกาลังกาย
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย
มีความรัก ความสามัคคี
สร้างความสัมพันธ์ที่ดขี องคนทุก
เพศทุกวัยให้อยู่ร่วมกัน ในสังคม
ได้อย่างมั่นคงและมีความสุข

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
และการพัฒนาหลักสูตร

300,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

ให้นักเรียนพิการของศูนย์ฯ
ได้รับสื่อเพือ่ ใช้ในการพัฒนา
ศักยภาพทางร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา

บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาและการ
จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษา จานวน 3
รายการ
1.การจัดระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตาม
กฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561
2.พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชีว้ ัด (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
3.จัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาตามหลักสู่
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ปรับปรุงใหม่
จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

๒๓
111. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อุดหนุน สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงราย
ตามโครงการ
พัฒนาทักษะ
วิชาการแก่
นักเรียน เพื่อเชื่อม
สัมพันธ์ และบูรณา
การการเรียนรู้สู่
ชุมชนและสังคม
อุดหนุน โรงเรียน
อนุบาลเชียงของ
ตามโครงการเปิด
โลกวิชาการ
อนุบาลเชียงของ
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

500,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อพัฒนาทักษะวิชาการใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกิดการ
เรียนรูแ้ บบบูรณาการสู่ชมุ ชน
และสังคม

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

450,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

113. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

อุดหนุน โรงเรียน
แม่จนั วิทยาคม
ตามโครงการ
ปรับปรุงห้องสมุด
เพื่อการศึกษายุค
ใหม่

200,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

114. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ตลาดประชารัฐ

115. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

มหกรรมไม้ดอก
อาเซียนเชียงราย

จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงราย เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและกระตุน้ เศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย

จานวน 1 ครั้ง/ปี

116. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ม่วนอกม่วนใจ๋เล่น
ดนตรีปนื้ เมือง

180,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
35,000,000.00 สานักปลัด
อบจ., สานัก
ปลัดเทศบาล,
สานักงาน
ปลัด อบต.
300,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

เพื่อจัดงานให้นกั เรียนได้
แสดงออกซึ่งความสามารถด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ผู้ปกครอง
และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ดีเด่นของแต่ละกลุ่มสาระของ
โรงเรียนในเครือข่ายอาเภอเชียง
ของ อาเภอเวียงแก่น และ
อาเภอเทิง
เพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัย มีบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อ
การเรียนรู้และเหมาะสมกับ
การศึกษาค้นคว้า เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ ส่งเสริม
ให้นักเรียน ครูและชุมชนใน
พื้นที่เป็นบุคคลแห่งการอ่าน ใฝ่
รู้ รักการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐาน
รากให้เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้
เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปร
รูปและจาหน่ายได้เกษตรกร
และประชาชนได้ศกึ ษาเรียนรู้
การจัดมหกรรมประชารัฐ
จังหวัดเชียงราย แล้วนาไปขยาย
ผลในระดับชุมชน ตาบล อาเภอ
ต่อไป

เพื่อส่งเสริม อนุรกั ษ์ สืบสาน
การเล่นเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
ให้แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน

จานวน 1 ครั้ง/ปี

112. การพัฒนา
การศึกษาและการ
สาธารณสุข

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

ดาเนินการจัดงาน
จานวน 12 ครั้ง/ปี

๒๔
117. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ข่วงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนา
ชาติพันธุแ์ ละ
อาเซียน

118. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ส่งเสริมประเพณี
ลอยกระทง

119. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

สล่าน้อยแห่งล้านนา

120. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

จัดทาฐานข้อมูล
ด้านศาสนา
วัฒนธรรม และ
จารีตประเพณี
ท้องถิ่น

121. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ฟื้นฟูและสืบสาน
ภาษาล้านนา

122. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ส่งเสริมประเพณี
สงกรานต์

3,000,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
200,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
150,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
300,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
225,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
250,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ของชาติ
พันธุ์ต่างๆ ใน จ.เชียงราย
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของไทย

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อปลูกฝังเด็กและเยาวชนได้
เรียนรู้ศลิ ปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านล้านนาและ
เผยแพร่วฒ
ั นธรรมท้องถิน่ อัน
สาคัญของจังหวัดเชียงรายไว้มิ
ให้เสื่อมคลายและเป็นที่รจู้ ักของ
คนรุ่นหลัง

จานวน 1 ครั้ง / ปี

เพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลทาง
ศาสนา วัฒนธรรม และจารีต
ประเพณีในท้องถิ่นจังหวัด
เชียงราย

อบรมจานวน 4 ครั้ง/
ปี

เพื่อฟื้นฟู สืบสาน และอนุรักษ์
การเขียน การอ่านภาษาล้านนา
ให้แพร่หลาย

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพือ่ อนุรกั ษ์ ส่งเสริมและสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ในจังหวัด
เชียงรายให้คงอยู่สืบไป

จานวน 1 ครั้ง/ปี

๒๕
123. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อบรมสัมมนาพระ
สังฆาธิการระดับ
เจ้าอาวาสทุกวัดใน
จ.เชียงราย

124. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ส่งเสริมประเพณี
วันเข้าพรรษา

125. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและ
เยาวชนในพืน้ ที่
จังหวัดเชียงราย
เพื่อทาหน้าที่
มัคคุเทศก์อาสา

126. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

จัดงานเทศกาล
ผลไม้จังหวัด
เชียงราย
(Fruit Festival)

127. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน ทีท่ าการ
ปกครองอ.ป่าแดด
ตามโครงการจัด
งานข้าวหอม และ
ของดี อาเภอ
ป่าแดด ครั้งที่ 11
ประจาปี 2564
อุดหนุน ทีท่ าการ
ปกครอง อ.เวียงแก่น
ตามโครงการจัดงาน
เทศกาลส้มโอและ
ของดีอาเภอ
เวียงแก่น ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564

128. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

300,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
500,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม,
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
796,500.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
,ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
500,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข,
กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์ ,
สานัก
สาธารณสุข
100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
200,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อส่งเสริมบทบาทของ
พระสงฆ์ในการบริหารจัดการวัด
และเผยแพร่หลักธรรมคาสอน
ตามหลักพระพุทธศาสนา
สอดคล้องกับวิถชี ีวิตความ
เป็นอยู่ของพุทธศาสนิกชนกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่ออนุรกั ษ์ ส่งเสริม และสืบ
สานประเพณีวนั เข้าพรรษาใน
จังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป

จานวน 1 ครั้ง / ปี

เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย มีศักยภาพ
พร้อมสาหรับการฝึกปฏิบัติ
หน้าที่เป็นมัคคุเทศก์อาสา เกิด
ทักษะความรู้ในการถ่ายทอด
ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว สามารถ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายได้
อย่างครบถ้วน

ดาเนินการจัดอบรม
จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อจัดงานส่งเสริมการตลาด
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้
ต่างๆ ผู้ผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์
ชุมชนและอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง ได้มี
ตลาดในการจาหน่ายสินค้า
ได้มากขึน้ สร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรและประชาชนเพิม่
ช่องทางในการจาหน่ายผลผลิต
ทางการเกษตร

ดาเนินการจัดงาน
จานวน 1 ครั้ง/ปี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้ปลูก
ข้าวหอมมะลิมตี ลาดในการ
จาหน่าย และเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการผลิต
ส้มโอให้ได้มาตรฐานและสร้าง
ตลาดในการจาหน่ายสินค้า

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

๒๖
129. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ปรับปรุงสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งที่ 2
ต.สันทราย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้บริการด้านการขนส่ง
ประจาทางด้วยรถโดยสาร
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถอานวยความสะดวก
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวใน
เขตจังหวัดและชุมชน

130. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ปรับปรุงอาคารที่
ทาการท่าเทียบเรือ
เชียงของ ในระยะ
ที่ 2 ต.เวียง
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย

เพื่อปรับปรุงอาคารที่ทาการท่า
เทียบเรือเชียงของในระยะที่ 2
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานและมี
ความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน

131. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

สวนสมุนไพรเพือ่
ชีวิต พิชิตความพอดี
สู่วิถีพอเพียง

132. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน ทีท่ าการ
ปกครอง
อ.พญาเม็งราย
ตามโครงการ
ประเพณีไหว้
สาพญามังราย
ประจาปี 2564
อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครอง อ.พญาเม็ง
ราย ตามโครงการ
ข่วงวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน
อาเภอพญาเม็งราย
ประจาปี 2564
อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครอง อ.ดอยหลวง
ตามโครงการงาน
สี่เผ่า ชาวดอยหลวง
ครั้งที่ 14 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564
อุดหนุน ทีท่ าการ
ปกครอง อ.ดอยหลวง
ตามโครงการจัดงาน
"ราลึกและสืบสาน
ตานานศิลป์ครูจูหลิง
ปงกันมูล" ประจาปี
2564

1,100,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
200,000.00 ส่วนการศึกษา,
กองการศึกษา,
กองส่งเสริม
การศึกษาและ
วัฒนธรรม, กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม,
สานักการศึกษา
100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

133. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

134. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

135. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรือ่ ง
พืชผัก พืน้ บ้าน พืชสมุนไพร
และร่วมอนุรกั ษ์พืชผักพื้นบ้าน
พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน เป็น
แหล่งเรียนรู้คุณลักษณะพืชผัก
พืน้ บ้าน พืชสมุนไพร ประโยชน์
และสรรพคุณจากพืชผัก
สมุนไพร

จานวน 1 แห่ง
ประกอบด้วย
1.ปรับปรุงป้ายขนาด
กว้าง 0.40 ม.
ยาว 6.40 ม.
ความสูง 1.80 ม.
จานวน 1 ป้าย
2.ปรับปรุงห้องน้า
ภายในอาคาร
ขนาดกว้าง 19.00 ม.
ยาว 38.00 ม.
ตามแบบแปลนและ
รายการที่ อบจ.
เชียงราย กาหนด
จานวน 1 แห่ง
จัดฝึกอบรมจานวน 1
ครั้ง/ปี

เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึง จัดงานจานวน 1 ครั้ง
ความศรัทธา ถวายสักการะแด่ / ปี
ดวงวิญญาณของพระมังราย
มหาราชและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้สืบสาน ส่งเสริม
และอนุรกั ษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมชน
เผ่าและส่งเสริมการท่องเที่ยว

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อยกย่องเชิดชูและราลึกถึงครู
จูหลิง ปงกันมูล ครูผู้เสียสละ
และอุทิศชีวิตตนเพื่อการสอน
ด้านศิลปะ และส่งเสริมให้เด็ก
เยาวชนมีโอกาสแข่งขันทักษะ
ด้านศิลปะ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

๒๗
136. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน ทีท่ าการ
ปกครอง อ.แม่จนั
ตามโครงการจัดงาน
อนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน
วัฒนธรรมชาติพันธุ์
ชนเผ่า

137. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน ทีท่ าการ
ปกครอง อ.แม่จนั
ตามโครงการสืบ
สานวัฒนธรรม
"ป๋าเวณียี่เป็งเมือง
แม่จนั "

138. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน ทีท่ าการ
ปกครอง อ.แม่สรวย
ตามโครงการจัดงาน
ศาลสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
และของดีอาเภอ
แม่สรวย ประจาปี
2564 อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
อุดหนุนสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตาม
โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้าพระ
ธาตุดอยตุง
ประจาปี 2564
อุดหนุน ทต.เวียงเทิง
อ.เทิง ตามโครงการ
ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีสรงน้า
พระธาตุจอมจ้อ
อาเภอเทิง (หนึ่งใน
พระธาตุเก้าจอม
ของจังหวัด
เชียงราย)
อุดหนุน ทต.เวียง
เทิง อ.เทิง ตาม
โครงการจัดงาน
ประเพณีแข่งขันเรือ
ยาว อาเภอเทิง
ครั้งที่ 18 "ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช
กุมมารี ประจาปี
2564"

139. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

140. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

141. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

300,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
280,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิถึชีวิต วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว การขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจ

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่ออนุรกั ษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี กระตุน้
เศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิน่
ให้ประชาชนได้รว่ มกันอนุรักษ์
และเพิม่ ช่องทางการจาหน่าย
สินค้าของประชาชนในท้องถิ่น

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

300,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อส่งเสริมให้พทุ ธศาสนิกชนได้
อนุรักษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรมด้าน
ศาสนาให้ดารงอยู่ และเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนร่วมกันอนุรกั ษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

300,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อส่งเสริม ปลูกฝังจิตสานึก
ของประชาชนในการอนุรกั ษ์
แม่น้าลาคลองและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม รักษาสืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

๒๘
142. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน ทต.ดอนศิลา
อ.เวียงชัย ตาม
โครงการสืบสาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ

143. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน อบต.
ตับเต่า อ.เทิง ตาม
โครงการงานดอก
เสี้ยวบาน ณ ภูชฟี้ ้า
ประจาปี 2564

144. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน ทต.แม่สาย
อ.แม่สาย ตาม
โครงการจัดงาน
มหัศจรรย์ 10 ชาติ
พันธุ์แม่สาย
ครั้งที่ 8

145. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน อบต.แม่
สลองใน อ.แม่ฟ้า
หลวง ตาม
โครงการจัดงาน
วัฒนธรรมชาวดอย
ดอกบัวตองบานที่
บ้านหัวแม่คา
ครั้งที่ 30
ประจาปี 2563
อุดหนุน อบต.
แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง ตาม
โครงการส่งเสริม
และพัฒนาการ
ท่องเที่ยว "เทศกาล
ชิมชา ซากุระงาม
วัฒนธรรมชนเผ่า
และกาแฟดอยแม่
สลอง" ครั้งที่ 25
ประจาปี พ.ศ.
2563
อุดหนุน สภา
วัฒนธรรม อ.เทิง
ตามโครงการจัด
งานส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
สืบสานประเพณี
ยี่เป็ง อาเภอเทิง
อุดหนุน สภา
วัฒนธรรม อ.เทิง
ตามโครงการ
ส่งเสริมมรดก
ภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมที่โดด
เด่นในท้องถิ่น
อาเภอเทิง

146. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

147. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

148. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
1,000,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่ออนุรกั ษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และสร้างความร่วมมือ
ความสามัคคีของประชาชนใน
ชุมชน

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านขนบธรรมเนียมจารีต
ประเพณีให้แก่เด็ก เยาวชน
ประชาชน

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของท้องถิน่ และ
เสริมสร้างรายได้ให้กับ
ประชาชน

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อส่งเสริม อนุรกั ษ์ ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิน่
สร้างรายได้ของประชาชนใน
ท้องถิ่น และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้
จากการจาหน่ายสินค้าหนึง่
ตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และ
อนุรักษ์ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธุ์

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

200,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
200,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้ร่วมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และสืบสานประเพณีอันดีงาม

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตระหนัก
ในคุณค่าทางวัฒนธรรมและร่วม
รักษาไว้ซี่งเอกลักษณ์ ทางภูมิ
ปัญญาในท้องถิน่

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

๒๙
149. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม อ.เทิง
ตามโครงการจัด
งานโฮงเฮียน
สืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา

150. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุนสภา
วัฒนธรรม อ.เทิง
ตามโครงการจัด
งานสืบสาน
วัฒนธรรมสรงน้า
พระธาตุศกั ดิ์สทิ ธิ์
อาเภอเทิง เนื่องใน
วันวิสาขบูชา
อุดหนุน สภา
วัฒนธรรม อ.เทิง
ตามโครงการจัด
งานข่วงมหกรรม
สืบสานวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาศิลปะ
การแสดงและ
เผยแพร่วถิ ีชีวิต
กลุ่มชาติพนั ธุ์
อาเภอเทิง
อุดหนุน อบต.
เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง ตาม
โครงการจัดงาน
สืบสานวัฒนธรรม
ชาติพันธุ์ และ
เทศกาลชาเลิศรส
ตาบลเทอดไทย
ประจาปี 2564
อุดหนุน สภา
วัฒนธรรม อ.เชียง
ของ ตามโครงการ
จัดงานแสดง "ภาพ
เก่าเล่าเรือ่ งเมือง
เชียงของ"

151. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

152. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

153. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

154. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน ทีท่ าการ
ปกครอง อ.แม่จนั
ตามโครงการจัด
งานของดีอาเภอ
แม่จนั ครั้งที่ 6

155. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุน ทีท่ าการ
ปกครอง อ.เวียงป่า
เป้า ตามโครงการ
113 ปี ของดี
เวียงป่าเป้า

100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
200,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้เด็ก
เยาวชน และประชาชน

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและ
ตระหนักถึงความสาคัญของพระ
ธาตุศักดิ์สทิ ธิ์ในอาเภอเทิง

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

300,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อให้เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และเผยแพร่วิถี
ชีวิตกลุม่ ชาติพนั ธุ์ เพิม่ รายได้
จากการจาหน่ายสินค้าพืน้ บ้าน
และส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
พื้นที่

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

150,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม สร้างแหล่ง
เรียนรูก้ ารปลูกชาและเพิม่ ช่อง
ทางการจาหน่าย

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

150,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
200,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
200,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน
ประชาชนได้เรียนรู้วิถีชวี ิต
ประเพณีวฒ
ั นธรรม เหตุการณ์
ที่สาคัญของประชาชนในอดีต
ผ่านการเล่าเรือ่ งจากภาพเก่า

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อขับเคลือ่ นการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า
พื้นบ้าน สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ของประชาชน การ
กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

๓๐
156. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

157. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

158. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

159. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

160. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครอง อ.พาน
ตามโครงการจัด
งานมหกรรม
ผลิตภัณฑ์และของ
ดีอาเภอพาน
ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564
อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครอง อ.เชียง
แสน ตามโครงการ
เปิดประตู๋ผอ่ ของดี
เมืองเชียงแสน
ประจาปี พ.ศ.
2563
ศึกษาพัฒนาศูนย์
แสดงและจาหน่าย
สินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
OTOP (ลานธรรม
ลานศิลป์ ถิ่น
พญามังราย) ของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
เชียงราย
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพผลผลิต
เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งผลิตสินค้า
คุณภาพปลอดภัย
ได้มาตรฐานและ
การตลาดข้าวแบบ
บูรณาการ

100,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน

เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเศรษฐกิจในระดับชุมชน
ท้องถิ่น

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

300,000.00 ส่วนแผน,กอง
แผนและ
งบประมาณ,
กองวิชาการ
และแผนงาน,
สานักนโยบาย
และแผน
300,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข
800,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข

เพื่อสืบสาน ส่งเสริมและรักษา
ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอนั ดี
งามและเพิ่มรายได้จากการ
ท่องเที่ยว

จัดงานจานวน 1 ครั้ง
/ ปี

ศึกษาปัญหาและ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการของ
ศูนย์แสดงและ
จาหน่ายสินค้าหนึ่ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
OTOP จานวน 1
ครั้ง/ปี

เพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับบุคลากรด้าน
การท่องเที่ยวและ
ด้านสื่อประชา
สัมพันธ์

500,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข

เพื่อศึกษาและพัฒนาศูนย์แสดง
และจาหน่ายสินค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็น
ศูนย์กลางในการจาหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
เชียงราย ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
สร้างมูลค่าเพิม่ ให้กับสินค้า ลด
ต้นทุนการผลิตและสร้างรายได้
ให้กับประชาชนทุกกลุม่ ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย
พัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้า
ข้าว ขยายช่องทางการตลาด
ของสินค้าข้าว สร้างเครือข่าย
เชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการ
ผลิตข้าวปลอดภัยพัฒนาหน่วย
ปฏิบัติการเพือ่ รับรองการ
ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า
เกษตรปลอดภัยและสร้างระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับในสินค้า
จังหวัดเชียงราย
เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ส่งเสริมให้บุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ สือ่ มวลชนแขนง
ต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจ กล
ยุทธ์ แนวคิด และแนวทางใน
การสร้างสรรค์ด้านการ
ท่องเที่ยวและด้านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ทนั สมัยให้กับ
ผู้เข้าร่วมโครงการเพือ่ นามา
ประยุกต์ใช้และบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด
เชียงรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดาเนินการจัดอบรม
จานวน 10 ครั้ง/ปี

ดาเนินการจัดอบรม
และศึกษาดูงาน
จานวน 2 ครั้ง/ปี

๓๑
161. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานด้าน
การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

162. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ปรับปรุงสวน
มิตรภาพแม่สาย
ม.6 ต.แม่สาย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
ม.4 ต.เวียงพางคา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข่วงวัฒนธรรม
เมืองเทิง (ระยะที่
4) ม.1 ต.เวียง
อ.เทิง จ.เชียงราย

163. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

164. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

165. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

166. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงลาน
อเนกประสงค์
บริเวณอาคารศูนย์
สุขภาวะชุมชน
ประจาอาเภอเวียง
เชียงรุ้ง ม.11
ต.ทุ่งก่อ
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.4 ต.หล่ายงาว ม.3 ต.ม่วงยาย
อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.5 ต.ปอ - ม.2
ต.ท่าข้าม
อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
, ส่วน
สาธารณสุข,
กองสาธารณสุข
, กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
, สานัก
สาธารณสุข

เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ในการท่องเที่ยวโดยชุมชน
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายให้ ได้รับการ
ฟื้นฟูและปรับปรุงให้เหมาะแก่
การท่องเที่ยว และรองรับ
ปริมาณนักท่องเที่ยวที่จะเดิน
ทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงราย ส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวในพืน้ ที่ให้มีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดขี ึ้น สามารถสร้างความ
เข้มแข็งในการนาไปสู่การ
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
3,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อพัฒนาสวนมิตรภาพแม่สาย
โยธา, กองช่าง, ให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
กองช่าง
และพื้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจที่
สุขาภิบาล, กอง สาคัญของจังหวัดเชียงราย
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
3,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อพัฒนา ส่งเสริม การ
โยธา, กองช่าง, ท่องเที่ยวเพือ่ วิถีชีวิตอัตลักษณ์
กองช่าง
ของคนในชุมชนควบคู่ไปกับการ
สุขาภิบาล, กอง อนุรักษ์และสร้างรายได้เข้าสู่
ประปา, สานัก ชุมชนและจังหวัดเชียงราย
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการ
โยธา, กองช่าง, ประกอบกิจกรรมร่วมกันของ
กองช่าง
ชุมชน
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

ดาเนินการฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
จานวน 2 ครั้ง/ปี

1,700,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,300,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 720.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,320.00 ตร.ม.

เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 395.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,370.00 ตร.ม.

ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์และงานระบบ
สวนมิตรภาพแม่สาย
จานวน 1 แห่ง

ประกอบด้วยงาน
ระบบไฟฟ้าภายนอก
อาคารทั้งหมดและ
งานปรับปรุงภูมทิ ัศน์
โดยรวมทั้งหมด
จานวน 1 แห่ง
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
850.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.12 ม.

๓๒
167. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

168. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

169. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

170. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.11 ต.ห้วยชมภู
- ม.11 ต.แม่กรณ์
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.7 ต.ดอยฮาง ม.8 ต.ห้วยชมภู
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ซ่อมแซมสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.3
ต.ป่าอ้อดอนชัย ม.8 ต.ท่าสาย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.3 ต.ริมกก –
ม.11 ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

171. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.1 ต.ริมกก –
ม.15 ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

172. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.1 ต.ริมกก –
ม.11 ต.นางแล
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

173. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.3 ต.ริมกก –
ม.3 ต.แม่ข้าวต้ม
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.13 ต.แม่ยาว
อ.เมืองเชียงราย ม.19 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

174. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 135.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
810.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 9.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,200.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
7,200.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
7,200.00 ตร.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

๓๓
175. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.14 ต.แม่ยาว ม.6 ต.บ้านดู่
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย

176. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.17
ต.แม่ยาว – ชุมชน
ห้วยปลากั้ง
เขตเทศบาลนคร
เชียงราย
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.19 ต.ห้วยสัก
อ.เมืองเชียงราย ม.11 ต.แม่อ้อ
อ.พาน จ.เชียงราย

177. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

178. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.6 ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย ม.1 ต.เชียงเคี่ยน
อ.เทิง จ.เชียงราย

179. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.6 ต.ทรายขาว ม.18 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย

180. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.8
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน
จ.เชียงราย - ม.1
ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ
จ.ลาปาง
วางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.17 ต.เจริญเมือง
- ม.5 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย

181. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,200.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
7,200.00 ตร.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
3,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
3,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,400.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,400.00 ตร.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,400.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 875.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,250.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อให้เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจร

ท่อระบายน้า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.40 ม. จานวน 135 ม.
พร้อมบ่อพัก คสล.
11 บ่อ

๓๔
182. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.5 ต.สันกลาง ม.14 ต.เจริญเมือง
อ.พาน จ.เชียงราย

183. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.7 ต.สันกลาง ม.4 ต.ป่าหุ่ง
อ.พาน จ.เชียงราย

184. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.13 ต.ทรายขาว
- ม.18 ต.สันกลาง
อ.พาน จ.เชียงราย

185. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.2 ต.ธารทอง
อ.พาน - ม.1
ต.จอมหมอกแก้ว
อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.6 ต.แม่เย็น –
ม.16 ต.ม่วงคา
อ.พาน จ.เชียงราย

186. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

187. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

188. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

189. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.14
ต.สันมะเค็ด อ.พาน
- ม.4,ม.8
ต.ดอยลาน
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.14 ต.ดอยงาม ม.7 ต.สันมะเค็ด
อ.พาน จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.11 ต.แม่อ้อ
อ.พาน - ม.31
ต.ห้วยสัก อ.เมือง
เชียงราย จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
815,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,400.00 ตร.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 250.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,500.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

620,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
815,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 190.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,140.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 250.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,500.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

๓๕
190. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

วางท่อระบายน้า
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.4 ต.สันติสุข ม.24 ต.เมืองพาน
อ.พาน จ.เชียงราย

191. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.3 ต.แม่จัน –
ม.1 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

192. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.2 ต.สันทราย
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

193. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.6
ต.จอมสวรรค์ - ม.9
ต.จันจว้าใต้
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

194. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.10 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน - ม.3
ต.แม่สลองนอก
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.3 ต.ป่าซาง –
ม.10 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

195. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

196. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.5 ต.ป่าซาง –
ม.9 ต.ป่าตึง
อ.แม่จัน จ.เชียงราย

197. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.1
ต.แม่ไร่ - ม.3
ต.แม่คา อ.แม่จนั
จ.เชียงราย

750,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
2,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
2,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการ
สัญจร

ท่อระบายน้า คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
0.80 ม.จานวน
152.00 ม. พร้อม
บ่อพัก คสล.จานวน
10 บ่อ

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิมกว้าง
4.00 ม. ยาว 40.00 ม.
เป็นกว้าง 6.00 ม.
ยาว 40.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 18.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
220.00 ม. หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า
1,320.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.20 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
930.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.
ความยาวรวม
620.00 ม. หรือพืน้ ที่
ไม่น้อยกว่า 4,340.00
ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
12,000.00 ตร.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
930.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

๓๖
198. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

199. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

200. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

201. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

202. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

203. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

204. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.7 ต.แม่คา
อ.แม่จัน- ม.15
ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.6 ต.แม่คา
อ.แม่จัน- ม.15
ต.แม่ฟ้าหลวง
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.4 ต.แม่คา - ม.4
ต.แม่ไร่ อ.แม่จนั
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อม
ระหว่าง ม.9
ต.จันจว้า อ.แม่จัน
- ม.4 ต.ป่าสัก
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อม
ระหว่าง ม.4
ต.ห้วยไคร้ - ม.6
ต.บ้านด้าย
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
ลาดยางพาราเคพชีล
(Para Cape Seal)
เชื่อมระหว่าง ม.2
ต.โป่งผา - ม.9
ต.เวียงพางคา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic
Concrete) เชื่อม
ระหว่าง ม.9
ต.เวียงพางคา –
ม.5 ต.ศรีเมืองชุม
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
กองช่าง
สัญจร
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
930.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
กองช่าง
สัญจร
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
930.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
930.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 155.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
930.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
2,500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิม
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 5.00 ม. เป็นกว้าง
6.00 ม. ยาว 5.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 940.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,640.00 ตร.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 170.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,020.00 ตร.ม.

๓๗
205. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

206. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

207. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

208. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

209. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

210. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

211. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic
Concrete) เชื่อม
ระหว่าง ม.2
ต.ศรีเมืองชุม –
ม.2 ต.โป่งผา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนนลาด
ยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต(Asphaltic
Concrete) เชื่อม
ระหว่าง ม.5
ต.ศรีเมืองชุม - ม.9
ต.เวียงพางคา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.3
ต.ป่าแดด - ม.7
ต.แม่พริก อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.1
ต.วาวี อ.แม่สรวย ม.4 ต.ห้วยชมภู
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ขยายผิวจราจร
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชื่อม
ระหว่าง ม.26,
ม.27 ต.วาวี
อ.แม่สรวย - ม.7
ต.ห้วยชมภู
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.26
ต.วาวี อ.แม่สรวย ม.2 ต.ห้วยชมภู
อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.9 ต.แม่สรวย
อ.แม่สรวย - ม.7
ต.ธารทอง อ.พาน
จ.เชียงราย

1,200,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
กองช่าง
สัญจร
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
550.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,300.00 ตร.ม.

1,300,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
กองช่าง
สัญจร
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
500.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,000.00 ตร.ม.

4,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็ก จากเดิม
กว้าง 4.00 ม.
ยาว 60.00 ม.
เป็นกว้าง 6.00 ม.
ยาว 60.00 ม.
(ชนิดมีทางเดินเท้า)
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
280.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,680.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายผิวจราจรคอนกรีต
เสริมเหล็กจากเดิม
กว้าง 4.00 ม.
ความยาวรวม
400.00 ม. เป็นผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
400.00 ม. โดยพื้นที่
ขยายไม่น้อยกว่า
800.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
230.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,380.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.08 ม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 800.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,800.00 ตร.ม.

๓๘
212. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.10 ต.ศรีถอ้ ย ม.19 ต.ป่าแดด
อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

213. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.11
ต.ศรีถอ้ ย อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย - เขต
ติดต่อ อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.1
ต.เวียงกาหลง –
ม.9 ต.ป่างิ้ว
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.4 ต.เวียง - ม.4
ต.สันสลี
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

214. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

215. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

216. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.7 ต.เวียง - ม.7
ต.บ้านโป่ง
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

217. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.2 ต.บ้านโป่ง –
ม.15 ต.ป่างิ้ว
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

218. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic
Concrete) เชื่อม
ระหว่าง ม.5
ต.สันสลี - ม.1
ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.14
ต.แม่เจดีย์ - ม.2
ต.แม่เจดีย์ใหม่
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

219. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
800.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,800.00 ตร.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 440.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,640.00 ตร.ม. หนา
เฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 750.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,500.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 750.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,500.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 750.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,500.00 ตร.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 460.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
2,760.00 ตร.ม.

1,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
กองช่าง
สัญจร
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

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

๓๙
220. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.6 ต.เวียงกาหลง
- ม.3 ต.ป่างิ้ว
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย

221. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนน
หินคลุก เชื่อม
ระหว่าง ม.12
ต.เวียงกาหลง - ม.9
ต.ป่างิ้ว
อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.5
ต.แม่สลองใน –
ม.14 ต.เทอดไทย
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.11 ต.แม่สลอง
นอก อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

222. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

223. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

224. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก ม.3
ต.แม่สลองใน
อ.แม่ฟ้าหลวง
จ.เชียงราย

225. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กเชือ่ มระหว่าง
ม.7 ต.ห้วยซ้อ –
ม.4 ต.ครึ่ง
อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.6
เขต ทต.ดงมะดะ –
ม.19 เขตทต.แม่ลาว
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

226. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
3,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
6,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
2,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
700.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,200.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 10.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 10.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
1,775.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
10,650.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ขยายผิวจราจรถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
จากเดิมกว้าง 4.00 ม.
ความยาวรวม
835.00 ม. เป็นผิว
จราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
835.00 ม. โดยพื้นที่
ขยายไม่น้อยกว่า
1,670.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

๔๐
227. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

228. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

229. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

230. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

231. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

232. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

233. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
คอนกรีตเสริม
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
สัญจร
ระหว่าง ม.2
สุขาภิบาล, กอง
ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว ประปา, สานัก
ม.2 ต.ห้วยชมภู
ช่าง, สานักการ
อ.เมืองเชียงราย
ช่าง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
เชื่อมระหว่าง ม.7,
กองช่าง
สัญจร
ม.10 ต.บัวสลี
สุขาภิบาล, กอง
อ.แม่ลาว - ม.15
ประปา, สานัก
ต.ป่าอ้อดอนชัย
ช่าง, สานักการ
อ.เมืองเชียงราย
ช่าง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
คอนกรีตเสริม
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
สัญจร
ระหว่าง ม.12
สุขาภิบาล, กอง
ต.ป่าก่อดา - ม.6
ประปา, สานัก
ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
ช่าง, สานักการ
จ.เชียงราย
ช่าง
ก่อสร้างถนน
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
คอนกรีตเสริม
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
สัญจร
ระหว่าง ม.18
สุขาภิบาล, กอง
ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว ประปา, สานัก
ม.16 ต.แม่สรวย
ช่าง, สานักการ
อ.แม่สรวย
ช่าง
จ.เชียงราย
ก่อสร้าง
325,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ถนนลาดยางแอส
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
ฟัลท์ติกคอนกรีต
กองช่าง
สัญจร
(Asphaltic
สุขาภิบาล, กอง
Concrete) เชื่อม
ประปา, สานัก
ระหว่าง ม.1
ช่าง, สานักการ
ต.ปล้อง - ม.4
ช่าง
ต.ศรีดอนไชย
อ.เทิง จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
1,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
คอนกรีตเสริม
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
เหล็ก เชื่อม
กองช่าง
สัญจร
ระหว่าง ม.5
สุขาภิบาล, กอง
ต.งิ้ว - ม.3
ประปา, สานัก
ต.ปล้อง อ.เทิง
ช่าง, สานักการ
จ.เชียงราย
ช่าง
ก่อสร้างถนน
1,675,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ลาดยางแอสฟัลท์ติก
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
คอนกรีต(Asphaltic
กองช่าง
สัญจร
Concrete) เชื่อม
สุขาภิบาล, กอง
ระหว่าง ม.7
ประปา, สานัก
ต.ศรีดอนไชย - ม.9
ช่าง, สานักการ
ต.แม่ลอย อ.เทิง
ช่าง
จ.เชียงราย

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

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

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 125.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
750.00 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 93.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
558.00 ตร.ม.

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 290.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
1,740.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 555.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
3,330.00 ตร.ม.

๔๑
234. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

235. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

236. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

237. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

238. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

239. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

240. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.7
ต.ม่วงยาย - ม.1
ต.หล่ายงาว
อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก เชื่อม
ระหว่าง ม.1
ต.ท่าข้าม - ม.2
ต.หล่ายงาว
อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย
ก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic
Concrete) เชื่อม
ระหว่าง ม.3
ต.ป่าแดด - ม.8
ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.11
ต.ปงน้อย - ม.8
ต.หนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.8
ต.ปงน้อย - ม.1
ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.1
ต.โชคชัย - ม.1
ต.หนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.8 ต.ปงน้อย –
ม.5 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

2,650,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
350,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 6.00 ม.
ยาว 26.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 100.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
600.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

3,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
โยธา, กองช่าง, ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
กองช่าง
สัญจร
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 970.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,820.00 ตร.ม.

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

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

๔๒
241. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

242. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

243. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.8 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง - ม.11
ต.บ้านแซว
อ.เชียงแสน
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.5 ต.ปงน้อย
อ.ดอยหลวง - ม.1
ต.ดงมหาวัน
อ.เวียงเชียงรุ้ง
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.3 ต.ปงน้อย –
ม.5 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

244. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.8 ต.ปงน้อย –
ม.1 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

245. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่าง ม.11
ต.ปงน้อย - ม.8
ต.หนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

246. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่าง ม.1
ต.โชคชัย - ม.1
ต.หนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

247. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.5 ต.โชคชัย –
ม.8 ต.หนองป่าก่อ
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย

248. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.1 ต.เมืองชุม –
ม.4 ต.ผางาม
อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
6,300.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
6,300.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความ
สะดวกสบายในการเดินทางและ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
6,300.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
6,300.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 2,000.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
12,000.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม
4,000.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
24,000.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,050.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
6,300.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ความยาวรวม 3,500 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
21,000.00 ตร.ม.

๔๓
249. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

250. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

251. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ขยายสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.7
ต.ทุ่งก่อ อ.เวียง
เชียงรุ้ง - ม.3
ต.ผางาม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.16 ต.ป่าซาง
อ.เวียงเชียงรุ้ง –
ม.2 ต.โชคชัย
อ.ดอยหลวง
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.8
ต.ยางฮอม - ม.13
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

252. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.8
ต.ป่าตาล - ม.6
ต.ต้า อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

253. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.11
ต.ต้า อ.ขุนตาล –
ม.6 ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

254. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนลูกรัง
เชื่อมระหว่าง ม.13
ต.ต้า อ.ขุนตาล –
ม.6 ต.เวียง อ.เทิง
จ.เชียงราย

255. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.3 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล - ม.8
ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
ปรับปรุงถนนหิน
คลุก เชือ่ มระหว่าง
ม.17 ต.ยางฮอม ม.13 ต.ป่าตาล
อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

256. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

1,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
1,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขยายสะพาน คสล.จาก
เดิมกว้าง 4.00 ม.
ยาว 7.00 ม.เป็นกว้าง
8.00 ม. ยาว 7.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 710.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
4,260.00 ตร.ม.

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 3,000.00 ม.
หรือพื้นที่ไม่นอ้ ยกว่า
18,000.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,400.00 ตร.ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 1,400.00 ม.หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
8,400.00 ตร.ม.

๔๔
257. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

258. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

259. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

260. การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบคมนาคม
ขนส่ง

ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.18
ต.ยางฮอม อ.ขุนตาล
- ม.9 ต.แม่ตา
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหว่าง ม.5
ต.แม่เปา - ม.9
ต.ตาดควัน
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย
ก่อสร้างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ม.1 ต.เม็งราย
อ.พญาเม็งราย
จ.เชียงราย

500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
3,000,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
2,500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง,
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สานัก
ช่าง, สานักการ
ช่าง
ก่อสร้างถนน
500,000.00 ส่วนโยธา, กอง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
โยธา, กองช่าง,
เชื่อมระหว่าง
กองช่าง
ม.10 ต.ไม้ยา
สุขาภิบาล, กอง
อ.พญาเม็งราย –
ประปา, สานัก
ม.7 ต.ดอนศิลา
ช่าง, สานักการ
อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ช่าง

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม. หรือ
พื้นที่ไม่น้อยกว่า
5,400.00 ตร.ม.
หนาเฉลี่ย 0.15 ม.

เพื่อให้ราษฎรได้รับความสะดวก
สบายในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าทางการเกษตร

ขนาดสองช่องจราจร
ทางรถกว้าง 7.00 ม.
ยาว 22.00 ม.
(ชนิดไม่มีทางเดินเท้า)

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในการใช้เส้นทาง
สัญจร

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

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริ หารส่ วนจั งหวัด เชียงราย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินโครงการตาม
ข้ อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ โดยได้ มี ก ารก่ อ หนี้ ผู ก พั น / ลงนามในสั ญ ญา รวม 22 โครงการ จ านวนเงิ น
59,196,220 บาท มี ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ จ านวน 19 โครงการ จ านวนเงิ น 58,267,620 บาท
สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์

โครงการ

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม
ขนส่ง
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
5.การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน
6.การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหาร
รวม

-

การก่อหนี้ผูกพัน/
โครงการ
ลงนามในสัญญา
-

การเบิกจ่าย
งบประมาณ
-

8
10
3

39,514,960.00
18,875,760.00
755,500.00

8
9
2

1

50,000.00

-

-

-

-

-

22

59,196,220.00

19

39,514,960.00
18,675,760.00
76,900.00

58,267,620.00

๔๕
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา มีดังนี้
ที่
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

ชื่อโครงการ
งบตามอบัญญัติ/
ลงนามสัญญา
ตามแผน
เทศบัญญัติ
การบริหารจัดการ ตรวจสอบคุณภาพน้า
50,000
50,000
ทรัพยากรธรรมชาติ แม่น้าสายหลักของ
และสิ่งแวดล้อมให้ จังหวัดเชียงราย
สมบูรณ์และยั่งยืน
การพัฒนาคุณภาพ ป้องกันและแก้ไข
900,000
616,850
ชีวิตและการป้องกัน ปัญหาภัยแล้งและ
บรรเทาสาธารณภัย ปัญหาอุทกภัยอย่าง
มีส่วนร่วม
การพัฒนาคุณภาพ รณรงค์ป้องกันและ
50,000
47,400
ชีวิตและการป้องกัน ลดอุบัตเิ หตุทางถนน
บรรเทาสาธารณภัย ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่
การพัฒนาคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพ
100,000
91,250
ชีวิตและการ
พลานามัย เด็ก
ป้องกันบรรเทาสา เยาวชน และ
ธารณภัย
ประชาชน
การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่าย
160,400
160,400
และการสาธารณสุข การบริหารสถาน
ศึกษา ตลาดนัด
วิชาการ โรงเรียน
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่าย
300,000
300,000
และการสาธารณสุข การบริหารสถาน
ศึกษา ส่งเสริมและ
เพิ่มศักยภาพ
นักเรียนเตรียม
ความพร้อมสู่การ
เรียนระดับ
อุดมศึกษา
การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่าย
800,000
792,960
และการสาธารณสุข การบริหารสถาน
ศึกษา ประกัน
คุณภาพยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
ยุทธศาสตร์

เบิกจ่าย

คงเหลือ

0.00

0.00

0.00

283,150

47,400

2,600

29,500

8,750

160,400

0

300,000

0

792,960

7,040

๔๖
8. การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนค่าใช้ จ่าย
และการสาธารณสุข การบริหารสถาน
ศึกษา จัดสวัสดิการ
อาหารประจาวันและ
อาหารเสริมนักเรียน
หลักสูตรความเป็น
เลิศด้านกีฬา
(รูปแบบนักเรียนอยู่
ประจา)
9. การพัฒนาการศึกษา โครงการนับสนุน
และการสาธารณสุข ค่าใช้จ่ายการบริหาร
ถานศึกษา อาหาร
กลางวัน
10. การพัฒนาการศึกษา สนับสนุนาใช้จ่าย
และการสาธารณสุข การบริหารสถาน
ศึกษา (จานวน 22
กิจกรรมย่อย)
11. การพัฒนาการศึกษา ป้องกันโรคติดต่อ
และการสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย
12. การพัฒนาการศึกษา อุดหนุน ศูนย์การ
และการสาธารณสุข ศึกษาพิเศษประจา
จังหวัดเชียงราย ตาม
โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่เด็กพิการใน
จังหวัดเชียงราย ปี
2564
13. การพัฒนาการศึกษา อุดหนุน โรงเรียน
และการสาธารณสุข อนุบาลเชียงของ ตาม
โครงการเปิดโลก
วิชาการอนุบาลเชียง
ของ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564
14. การพัฒนาการศึกษา อุดหนุน โรงเรียนแม่
และการสาธารณสุข จันวิทยาคม ตาม
โครงการปรับปรุง
ห้องสมุดเพื่อการ
ศึกษายุคใหม่
15. การพัฒนาด้าน
ตลาดประชารัฐ
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
16. การพัฒนาด้าน
มหกรรมไม้ดอก
เศรษฐกิจและการ อาเซียนเชียงราย
ท่องเที่ยว

10,000,000

4,410,000

4,410,000

5,590,000

1,328,000

683,200

683,200

644,800

24,725,526 11,538,800 11,538,800 13,186,726

100,000

40,400

40,400

59,600

300,000

300,000

300,000

0.00

450,000

450,000

450,000

0.00

200,000

200,000

0.00

0.00

180,000

5,000

5,000

175,000

35,000,000 34,965,000 34,965,000

35,000

๔๗
17. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
18. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

19. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

20. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

21. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
22. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว

ข่วงศึกษาวิถีชีวิต
วัฒนธรรมล้านนา
ชาติพันธุ์และอาเซียน
อบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย เพื่อทา
หน้าที่มัคคุเทศก์
อาสา
อุดหนุน ที่ทาการ
ปกครอง อ.ป่าแดด
ตามโครงการจัดงาน
ข้าวหอม และของดี
อาเภอ ป่าแดด
ครั้งที่ 11 ประจาปี
2564
อุดหนุนสานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย ตาม
โครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการ
และสรงน้าพระธาตุ
ดอยตุง ประจาปี
2564
อุดหนุน ที่ทาการ
ปกครอง อ.แม่จัน
ตามโครงการจัดงาน
ของดีอาเภอแม่จัน
ครั้งที่ 6
อุดหนุน ที่ทาการ
ปกครอง อ.เวียง
ป่าเป้า ตามโครงการ
113 ปี ของดีเวียง
ป่าเป้า

3,000,000

2,999,000

2,999,000

1,000

796,500

745,960

745,960

50,540

100,000

100,000

100,000

0

300,000

300,000

300,000

0

200,000

200,000

200,000

0

200,000

200,000

200,000

0

๔๘
รายงานสรุปผลการดาเนินงาน ปี 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แผนการดาเนินการ
อนุมัติงบประมาณ
ลงนามสัญญา
เบิกจ่าย
ทั้งหมด
ยุทธศาสตร์
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
1.การพัฒนาโครงสร้าง 193 1,112,405,135 96
95,000,000
พื้นฐานและระบบ
คมนาคมขนส่ง
2.การพัฒนาด้าน
67
87,596,500 51
57,681,500
8
39,514,960
8
39,514,960
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว
3.การพัฒนาการศึกษา 45
74,474,426 38
49,483,926 10 18,875,760
9
18,675,760
และการสาธารณสุข
4.การพัฒนาคุณภาพ
43
199,278,200 30
14,726,500
3
755,500
2
76,900
ชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
5.การบริหารจัดการ
33
60,768,300 21
10,750,000
1
50,000
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน
6.การพัฒนาด้านการ
27
22,654,000 24
21,304,000
เมืองการปกครองและ
การบริหาร
รวม
408 1,557,176,561 260 248,945,926 22 59,196,220 19
58,267,620

