ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ตัวชี้วัด

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ขึ้น

1. ร้อยละของอาเภอ
ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืน
2. ระดับความส าเร็จของ
การด าเนิ น งานอาห าร
ปลอดภั ย เพื่ อ คุ้ ม ครอง
ผู้ บ ริ โ ภ ค ด้ า น สุ ภ า พ
(Safer Food for Better
Health)
3. ระดับความส าเร็จของ
การแก้ไขปัญหาสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ระดั บ ความส าเร็ จ ใน
กา ร ปู อง กั น แ ละ แ ก้ ไ ข
ปัญหายาเสพติด

2. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาสังคมและความมั่นคง

5. ระดั บคะแนนเฉลี่ ยถ่วง
น้ าหนั ก ของร้ อ ยละการ
จับกุมผู้กระทาผิดในคดีแต่
ละกลุ่มที่เกิดขึ้น

กลยุทธ์
พ.ศ.
2557
2557 2558 2559 2560 –
พ.ศ.
2560
70
75
80 85
85 1. สนับสนุนให้มีระบบการบริการสาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
พ.ศ.

มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในพื้นที่
5

5

5

5

5

2. พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันตลาดของกลุ่มประเทศ GMS และ
กลุ่มประเทศอาเซียน

5

5

5

5

5

4. สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

5

5

5

5

5

5. บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อาชญากรรมในพื้นที่และชายแดน การค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย

5

5

5

5

5

6. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของ
พื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)

พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน

1

2

18,500,000

18,500,000

18,500,000

18,500,000 จังหวัดเชียงราย

พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน

1

2

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000 จังหวัดเชียงราย

สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
4. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและ
สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย ประชาธิปไตยและความมั่นคง
และความมั่นคงในพื้นที่ปกติ
ของพื้นที่ภายในและตามแนว
ชายแดน
5. โครงการเชียงราย เมืองสะอาด
พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน
6. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลมลพิษทาง พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความ
น้าในลุ่มน้ากก
เอื้ออาทรต่อกัน
7. โครงการการจัดการความรู้ โดยการบูร พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความ
ณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการ เอื้ออาทรต่อกัน
มลพิษทางน้าในลุ่มน้ากก
8. โครงการปรับปรุงระบบเฝูาระวัง
สนับสนุนการปกครองระบอบ
อาชญากรรมตามลาน้าโขง (CCTV)
ประชาธิปไตยและความมั่นคง
ของพื้นที่ภายในและตามแนว
ชายแดน

1

2

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 จังหวัดเชียงราย

1

4

4,000,000

4,000,000

4,000,000

4,000,000 จังหวัดเชียงราย

1

2

9,916,900

9,916,900

9,916,900

9,916,900 จังหวัดเชียงราย

1

2

5,100,000

5,100,000

5,100,000

5,100,000 จังหวัดเชียงราย

1

2

5,500,000

5,500,000

5,500,000

5,500,000 จังหวัดเชียงราย

2

4

2,500,000

2,500,000

2,500,000

2,500,000 ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สานักงานตารวจแห่งชาติ

3 - 40

ผล
ผลิต

1. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อรองรับ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. โครงการพัฒนาคนและชุมชนให้มี
จริยธรรมและวินัยเพื่อสร้างสังคมที่เอื้อ
อาทรต่อกัน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาวะพัฒนา
สาธารณสุขเพื่อคุณภาพชีวิตของคน
เชียงราย

พ.ศ.2560

หน่วยดาเนินการ

แหล่ง
งปม.

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
9. โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปูองกันปราบปราม
ยาเสพติด (เครื่องเอกซ์เรย์ กระเป๋าและ
หีบห่อสิ่งของต่างๆ)
10. โครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมและสั่ง
การ ภ.จว.เชียงราย
11. โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
ชุมชน

13. โครงการจัดตั้งสานักวิชาแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
14. โครงการจัดตั้งสานักวิชาทันตแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

ผล
ผลิต

สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคง
ของพื้นที่ภายในและตามแนว
ชายแดน
สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคง
ของพื้นที่ภายในและตามแนว
ชายแดน
พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน

2

4

16,111,740

-

-

- ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สานักงานตารวจแห่งชาติ

2

2

1,900,000

-

-

- ตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
สานักงานตารวจแห่งชาติ

2

2

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคม
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อาชญากรรมในพื้นที่และ
ชายแดน การค้ามนุษย์รวมทั้ง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่

2

2

414,300

414,300

414,300

414,300 สานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงราย

2

2

435,664,000

906,784,000

944,144,000

747,664,000 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่
ฟูาหลวง

2

2

334,600,000

427,800,000

424,800,000

86,400,000 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
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12. โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์

พ.ศ.2560

หน่วยดาเนินการ

แหล่ง
งปม.

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.

ผล
ผลิต

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

พ.ศ.2557

พ.ศ.2560

หน่วยดาเนินการ

พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน

2

2

116,000,000

212,000,000

212,000,000

50,000,000 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความ
เอื้ออาทรต่อกัน

2

2

15,000,000

15,000,000

15,000,000

17. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาและ
ถ่ายทอด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
พัฒนาศักยภาพแรงงานในการ
ผลิตสินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขัน
ตลาดของกลุ่มประเทศ GMS
และกลุ่มประเทศอาเซียน
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่

2

2

70,000,000

130,000,000

70,000,000

- สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
70,000,000 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง

2

2

-

-

-

- สนง.สสจ.ชร

2

2

110,000

110,000

110,000

110,000 สนง.สสจ.ชร

สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่

2

2

207,000

207,000

207,000

207,000 สนง.สสจ.ชร

18. การตรวจและกากับดูแลให้สถาน
ประกอบกิจการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน
19. โครงการพัฒนางานควบคุมโรคไม่
ติดต่อ

20. โครงการสนองน้าพระราชหฤทัยใน
หลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน
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15. โครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมและ
พัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
มหาวิทยาลัยแม่ฟูาหลวง
16. โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
21.โครงการเฝูาระวังและดูแลสตรีไทยจาก
โรคมะเร็งเต้านม

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

2

2

60,000

60,000

60,000

60,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

1,950,000

1,950,000

1,950,000

1,950,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

8,500,000

8,500,000

8,500,000

8,500,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

210,000

210,000

210,000

210,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

60,000

60,000

60,000

60,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

190,000

190,000

190,000

190,000 สนง.สสจ.ชร
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สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
22.โครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
23.โครงการควบคุมปูองกัน
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
ภาวะแทรกซ้อนผู้ปุวยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
24.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมาสุขภาพ สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
กลุ่มเสี่ยงโรค Metabolic
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
25.โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
26.โครงการปูองกสันควบคุมโรคที่ต้อง
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
กาจัดกวาดล้างตามพันธกิจสากล
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
27.โครงการควบคุมปูองกันโรคที่เป็น
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

2

2

1,400,000

1,400,000

1,400,000

1,400,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

330,000

330,000

330,000

330,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

70,000

70,000

70,000

70,000 สนง.สสจ.ชร.

2

2

220,000

220,000

220,000

220,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

52,000

52,000

52,000

52,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

45,000

45,000

45,000

45,000 สนง.สสจ.ชร
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สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
28.โครงการเฝูาระวังปูองกันควบคุมโรคที่ สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
เป็นปัญหาในพื้นที่
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
29.โครงการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
30.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
ดาเนินงานศูนย์ปูองกันควบคุมโรคระดับ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
จังหวัด/อาเภอ
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
31.โครงการให้ความรู้ในการปูองกัน
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
ควบคุมโรคติดต่อ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
32.โครงการดาเนินงานศูนย์ฮอตไลน์การ
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
เฝูาระวัง สอบสวน ปูองกันและควบคุมโรค สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
อุบัติใหม่ อุบัติซ้า และโรคระบาด ระดับ
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
จังหวัด
ประชาชนในพื้นที่

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
33.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการทีม
SRRT ในด้านการเฝูาระวัน สอบสวน
ปูองกันและควบคุมโรค

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

2

2

88,000

88,000

88,000

88,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

180,000

180,000

180,000

180,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

1,100,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

140,000

140,000

140,000

140,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

180,000

180,000

180,000

180,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

1,500,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000 สนง.สสจ.ชร
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สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
34.โครงการดาเนินงานเชิงรุก การสอบสวน สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
ปูองกันและควบคุมการระบาดของโรคอุบัติ สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
ใหม่/อุบัติซ้า และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ในพื้นที่ มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
35.โครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
บริการทุติยภูมิทุกแห่งให้ผ่านการรับรอง
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานที่กาหนด
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
36.โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริการ
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
37.โครงการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อ สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
การบังคับใช้และดาเนินงานตาม พรบ.
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ,พรบ.คุ้มครอง
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่,พรบ.ควบคุมเครื่องดื่ม ประชาชนในพื้นที่
แอลกอฮอล์
38.โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
39.โครงการวัยเรียนสดใสสร้างสุขอนามัย

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

2

2

120,000

120,000

120,000

120,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

100,000

100,000

100,000

100,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

140,000

140,000

140,000

140,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 เรือนจาอาเภอเทิง

2

2

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 เรือนจาอาเภอเทิง

2

2

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 เรือนจาอาเภอเทิง

3

2

1,330,300

1,330,300

1,330,300

1,330,300 สานักงานขนส่งจังหวัด
เชียงราย

3

2

413,500

413,500

413,500

413,500 สานักงานขนส่งจังหวัด
เชียงราย

2

1

-

-

-
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สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
40.โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยการ
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
เจริญพันธ์
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
41.โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
42.โครงการตรวจค้นสิ่งของต้องห้าม
พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้อ
ผู้ต้องขังในเรือนจา
อาทรต่อกัน
43.โครงการซ้อมแผนปูองกันและระงับ
พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้อ
เหตุร้ายในเรือนจา
อาทรต่อกัน
44.โครงการปูกระเบื้องบริเวณแดนหญิง
พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้อ
อาทรต่อกัน
45.โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุ พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้อ
ทางถนน (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
อาทรต่อกัน
46.โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้าง พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้อ
จิตสานึกความปลอดภัย (ยุทธศาสตร์ที่ 2) อาทรต่อกัน
47.กากับดูแล และส่งเสริมแรงงานในและ พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิต
นอกระบบ
สินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและการแข่งขันตลาดของกลุ่ม
ประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560

- สานักงานสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
48.โครงการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
แรงงานให้มีรายได้ไม่น้อยกว่าวันละ
300 บาท
49.กากับให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

51.โครงการสนับสนุนการให้บริการ
บาบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด
52.โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใน
การบาบัดรักษา ฟื้นฟูติดตามและการ
จัดการข้อมูลรายงาน บสต.
53.โครงการจัดการความรู้ด้านการ
บาบัดรักษายาเสพติดในจังหวัดเชียงราย

พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิต
สินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและการแข่งขันตลาดของกลุ่ม
ประเทศ GMS และกลุ่มประเทศ
อาเซียน
พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิต
สินค้าล้านนาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่ม
มูลค่าและการแข่งขันตลาดของกลุ่ม
ประเทศ GMS และกลุ่มประเทศ
อาเซียน
สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่
ภายในและตามแนวชายแดน
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
พื้นที่และชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
พื้นที่และชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
พื้นที่และชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

2

1

-

-

-

- สานักงานสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน

2

1

-

-

-

- สานักงานสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงาน

2

2

30,000

-

-

- กรมอาชีวศึกษา

2

4

800,000

800,000

800,000

800,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

900,000

900,000

900,000

900,000 สนง.สสจ.ชร

2

2

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 สนง.สสจ.ชร
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50.โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์

กลยุทธ์

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
54.โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย
สาหรับพนักงานเจ้าหน้าที่
55.มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพรองรับ
AEC

56.พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอาชีพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง AEC

58.เสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญา
ผู้สูงอายุ

59.ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

สนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมั่นคงของพื้นที่
ภายในและตามแนวชายแดน
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายา เสพติด อาชญากรรม
ในพื้นที่และชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย

2

2

50,000

50,000

50,000

50,000 สนง.สสจ.ชร

2

4

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร.

บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
พื้นที่และชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
พื้นที่และชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
พื้นที่และชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย

2

4

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร.

2

4

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร.

2

4

2,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร.

บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
พื้นทีแ่ ละชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย

2

4

500,000

500,000

500,000

500,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร.
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57.เสริมสร้างโอกาสการให้คนเชียงรายมี
งานทา มีความเข้มแข็ง

กลยุทธ์

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
พ.ศ.2560

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
60.จัดระบบปูองกันการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบที่เลวร้าย

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

พ.ศ.2560

หน่วยดาเนินการ

2

4

550,000

550,000

550,000

550,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร.

2

4

3,509,000

3,509,000

3,509,000

3,509,000 สนง.แรงงาน.จ.ชร.

2

2

70,000

-

-

- สนง.กิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวจังหวัดเชียงราย

2

2

150,000

-

-

- กรมการปกครอง

2

4

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 กรมการปกครอง

2

4

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 กรมการปกครอง
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บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
พื้นทีแ่ ละชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
61.การพัฒนาศักยภาพกาลังแรงงาน
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
จังหวัดเชียงรายรองรับประชาคมอาเซียน แก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรมใน
500 คน/ปี
พื้นทีแ่ ละชายแดนรวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
62.ครอบครัวคุณธรรมนาสังคมไทยเข้มแข็ง สนับสนุนให้มีระบบการบริการ
(พาลูกจูงหลานเข้าวัด)
สาธารณสุข และการแพทย์ที่มี
มาตรฐานครอบคลุมและเข้าถึง
ประชาชนในพื้นที่
63.โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้อ
ครอบครัวและฟื้นฟูคุณธรรมจริยธรรม
อาทรต่อกัน
คุณค่าของสถาบันครอบครัวพาสุข
64. โครงการรั้วชายแดน
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมใน
พื้นที่และชายแดน รวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย
65. โครงการรั้วชุมชน
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอาชญากรรมใน
พื้นที่และชายแดน รวมทั้งแรงงานต่าง
ด้าวผิดกกฎหมาย

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
66. โครงการรั้วสังคม

กลยุทธ์
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพืน้ ที่และ
ชายแดน รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพืน้ ที่ฯ

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

พ.ศ.2557

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559

หน่วยดาเนินการ

พ.ศ.2560

4

500,000

500,000

500,000

500,000 กรมการปกครอง

2

4

500,000

500,000

500,000

500,000 กรมการปกครอง

บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพืน้ ทีฯ่
69. โครงการปราบปรามยาเสพติด
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
รายสาคัญและลดความเดือดร้อนของ ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพืน้ ที่ฯ
ประชาชน
70. โครงการบาบัดรักษาและฟื้นฟู บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
สมรรถภาพผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพืน้ ที่ฯ
แบบบูรณาการ
71. โครงการสถานประกอบการ
บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
ปูองกันยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพืน้ ที่ฯ

2

4

500,000

500,000

500,000

500,000 กรมการปกครอง

2

4

500,000

500,000

500,000

500,000 กรมการปกครอง

2

4

200,000

200,000

200,000

200,000 กรมการปกครอง

2

4

500,000

500,000

500,000

500,000 กรมการปกครอง

72. โครงการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ

บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพืน้ ที่ฯ

2

4

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000 กรมการปกครอง

73. โครงการก่อสร้างอาคาร
สานักงานจุดผ่านแดนถาวร
สามเหลี่ยมทองคา
74.โครงการแก้ไขปัญหาสิทธิสถานะ
บุคคลของจังหวัดเชียงราย

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนว
ชายแดน
สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนว
ชายแดน

2

4

11,448,000

-

-

- กรมการปกครอง

4

4

1,500,000

1,500,000

1,500,000

67. โครงการรั้วโรงเรียน
68. โครงการรั้วครอบครัว

รวมจานวน 74 โครงการ

1,500,000 มูลนิธิพัฒนาชุมนและเขต
ภูเขา (พชต.)

1,106,109,740 1,796,720,000 1,771,080,000 1,059,200,000
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2

