ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดารงความสมบูรณ์และยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ.

รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพและดุลยภาพที่
ยั่งยืน
5

5

5

5

5

2. สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ภัย
ธรรมชาติ การวางและจัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ตามผังเมืองที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
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1. เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 1. ระดับความสาเร็จของ
สิ่งแวดล้อม
การแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัย 2. ระดั บความส าเร็ จของ
เพื่ออนุรักษ์และการท่องเที่ยว
การด าเนิ น การตามแผน
บูรณาการด้านการบริหาร
จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ เ ตื อ น ภั ย
สภาวะหมอกควัน อุทกภัย
และโคลนถล่ม

กลยุทธ์
พ.ศ.
2557
2557 2558 2559 2560 –
พ.ศ.
2560
5
5
5
5
5 1. สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

1

3

27,991,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000 จังหวัดเชียงราย

1

3

9,000,000

9,000,000

9,000,000

9,000,000 จังหวัดเชียงราย

1

3

23,000,300

23,000,300

23,000,300

23,000,300 จังหวัดเชียงราย

1

3

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 จังหวัดเชียงราย

1

3

4,999,700

4,999,700

4,999,700

4,999,700 จังหวัดเชียงราย

1

3

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 จังหวัดเชียงราย
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สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
2. โครงการจัดสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนมีส่วนร่วม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
3. โครงการเตรียมความพร้อมชุมชนในการ สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่
บรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่
อุทยานแห่งชาติ
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
4. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
และหมอกควันโดยการมีส่วนร่วม
บรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
5. โครงการส่งเสริมการสร้างสมดุลระบบ
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
นิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพแบบ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บูรณาการตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
คุณภาพชีวิตของราษฎรเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
โดยใช้แนวพระราชดาริ
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
7. โครงการจัดการไฟป่าและหมอกควันใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

2

3

500,000

500,000

500,000

2

3

200,000

250,000

250,000

2

3

300,000

300,000

300,000

2

3

960,000

960,000

960,000

2

3

10,000,000

10,000,000

-

2

3

6,000,000

6,000,000

-

หน่วยดาเนินการ

500,000

สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
250,000
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
300,000
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
960,000
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง
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สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและ
จัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ตามผังเมือง
8. โครงการสนับสนุนและเสริมสร้าง
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
สมรรถณะให้กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในการบริหารจัดการ
รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
9. โครงการขยายเครือข่ายอนุรักษ์
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเภอ
รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
10. โครงการขยายเครือข่ายอนุรักษ์
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาเภอ
รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
11. โครงการพัฒนาเมือง ปรับปรุงถนน
สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทา
เอกลักษณ์ล้านนา ถนนสิงหไคล อ.เมือง
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและ
จ.เชียงราย ความยาวรวม 700 เมตร
จัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ตามผังเมือง
12. โครงการพัฒนาเมืองตามผังพัฒนาพืน้ ที่ สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทา
บริเวณสะพานข้ามแม่น้าโขง ชุมชนเชียงของ สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและ
จ.เชียงราย – โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ แนว จัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ถนนสาย 1020 ระยะทาง 5,360 เมตร
ตามผังเมือง

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
13. โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวม
จังหวัดเชียงราย ปรับปรุงครั้งที่ 1

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

2

3

3,000,000

2,000,000

-

- กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

2

3

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

2

3

5,000,000

5,000,000

5,000,000

5,000,000 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

2

3

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

2

3

1,000,000

3,000,000

32,000,000

10,000,000 กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

2

3

30,000,000

30,000,000

35,000,000

30,000,000 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
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สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและ
จัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ตามผังเมือง
14. โครงการวางและจัดทาผังเมืองรวมเมือง/ สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทา
ชุมชน
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและ
จัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ตามผังเมือง
15. โครงการจัดทาผังเมืองชุมชน (เทศบาล) สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและ
จัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ตามผังเมือง
16. โครงการจัดทาผังเมืองชุมชน (อบต.)
สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและ
จัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ตามผังเมือง
17. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและ
จัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ตามผังเมือง
18. โครงการพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัด
สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทา
เชียงราย
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและ
จัดทาผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมือง
ตามผังเมือง

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
19. โครงการพัฒนาผังเมืองรวมจังหวัด
เชียงราย

กลยุทธ์

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

2

3

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

40,000,000

42,000,000

45,000,000

45,000,000 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

40,000,000

40,000,000

40,000,000

42,000,000 กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

60,000,000

-

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

62,900,000

-

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

45,900,000

-

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

30,600,000

-

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
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สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและจัดทา
ผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมืองตามผัง
เมือง
20. โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมือง / สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสา
ชุมชน
ธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและจัดทา
ผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมืองตามผัง
เมือง
21. โครงการพัฒนาผังเมืองชุมชนเทศบาล สนับสนุนให้มีระบบป้องกันและบรรเทาสา
/ อบต.
ธารณภัย/ภัยธรรมชาติ การวางและจัดทา
ผังเมือง ตลอดจนการพัฒนาเมืองตามผัง
เมือง
22. โครงการระบบป้องกันน้าท่วมพื้นที่
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทา
ชุมชนแม่จัน(ระยะที่ 1) ต.แม่จัน อ.แม่จัน สาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
จ.เชียงรายความยาว 1,700 เมตร
ประสิทธิภาพ
23. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทา
(ตอน 3)บ้านสบยาบ– สันต้นเปา ต.แม่ สาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว
ประสิทธิภาพ
1,000 เมตร
24. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทา
(ตอน 3)บ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เมือง สาธารณภัย /ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
จ.เชียงราย ความยาว 700 เมตร
ประสิทธิภาพ
25.โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทา
บ้านดอนที่ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.
สาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
เชียงราย ความยาว 700 เมตร
ประสิทธิภาพ

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

2

3

30,600,000

-

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

2

3

45,900,000

-

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

2

3

30,600,000

-

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

2

3

12,800,000

12,800,000

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

28,000,000

28,000,000

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

2

3

20,000,000

20,000,000

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

60,000,000

60,000,000

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
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26. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
(ตอน 2 ) บ้านโจโก้ ต.เวียง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความยาว 700
เมตร
27. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว 1,000
เมตร
28. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
บ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ความยาว
700 เมตร
29. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
หน้าที่ว่าการอาเภอเชียงแสน ต่อเนื่องเขื่อน
เดิมทั้ง 2 ด้าน ความยาว 320 เมตร
30. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
(ตอน2)บ้านท่าขันทอง ต.บ้านแซว อ.เชียง
แสน จ.เชียงราย ความยาว
700 เมตร
31. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
(ตอน 2)บ้านปากอิง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียง
ของ จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร
32. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
(ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี 54 ท้ายน้า)บ้านสบรวก
ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว
1,500

กลยุทธ์

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

2

3

16,000,000

16,000,000

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

2

3

72,000,000

72,000,000

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

2

3

72,000,000

72,000,000

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

20,000,000

20,000,000

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

20,000,000

-

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

12,000,000

-

-

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

27,000,000

27,000,000

27,000,000

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง
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33. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
(ตอน 2)บ้านสบสม ม.3 – บ้านหาดไคร้
ม.7 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ความ
ยาว 400 เมตร
34. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
บ้านแจมป๋อง ม.5 – บ้านยายเหนือ ม.2 ต.ห
ล่ายงาว อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย ความยาว 1,200 เมตร
35. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
(ตอน1)บ้านไทยเจริญ ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น
จ.เชียงราย ความยาว 1,200 เมตร
36. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าโขง
บ้านสบรวก ต.บ้านแซว
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ความยาว 500 เมตร
37. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้าลาว
บ้านเวียงใต้ อ.เทิง จ.เชียงราย ความยาว 500
เมตร
38. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้าอิง บ้าน
ศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ
จ.เชียงราย ความยาว 300 เมตร
39.โครงการระบบป้องกันน้าท่วมเทศบาล
ตาบลเมืองพาน ม.1 ต.เมืองพาน อ.พาน
จ.เชียงราย

กลยุทธ์

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)
40. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้า
ชายแดน แม่น้าโขง ความยาวรวม 4,500
เมตร
41. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้า
ภายในประเทศ ความยาวรวม 1,000 เมตร
42. โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้า
ภายในประเทศ ความยาวรวม 500 เมตร
43. โครงการรักษ์น้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

45. โครงการป้องกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัย
และการฟื้นฟูที่ประสบภัยพิบัติจังหวัด
เชียงราย
46. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและแก้ไข
ปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชน
จังหวัดเชียงราย

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย / ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่
รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต

พ.ศ.2557

หน่วยดาเนินการ

2

3

67,500,000

67,500,000

67,500,000

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

7,500,000

7,500,000

7,500,000

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

3,750,000

3,750,000

3,750,000

- กรมโยธาธิการและผัง
เมือง

2

3

90,000

90,000

90,000

4

3

10,000,000

10,000,000

10,000,000

4

3

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4

3

1,500,000

1,500,000

1,500,000

90,000 สนง.เกษตรและ
สหกรณ์.
จ.ชร.
10,000,000 สนง.ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จว.ชร.
1,000,000 เครือข่ายสภาองค์กร
ชุมชน
1,500,000 เครือข่ายสภาองค์กร
ชุมชน
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44. โครงการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติ

กลยุทธ์

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

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)

กลยุทธ์

แหล่ง
งปม.

ผล
ผลิต

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

หน่วยดาเนินการ

สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน

2

3

147,000,000

87,000,000

82,000,000

153,000,000 สานักชลประทานที่ 2

48. โครงการก่อสร้างแหล่งน้าและ
ระบบส่งน้า (โครงการชลประทาน
เชียงราย)

สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน

2

3

154,500,000

120,000,000

108,150,000

962,350,000 สานักชลประทานที่ 2

49. โครงการก่อสร้างแหล่งน้าและ
ระบบส่งน้าในพื้นที่หมู่บ้านป้องกัน
ตนเองชายแดน(โครงการชลประทาน
เชียงราย)
50. โครงการสูบน้าด้วยไฟฟ้า
(โครงการชลประทานเชียงราย)

สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน

2

3

50,000,000

48,000,000

58,000,000

132,000,000 สานักชลประทานที่ 2

สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน
สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการน้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพที่ยั่งยืน

2

3

-

75,000,000

64,700,000

49,800,000 สานักชลประทานที่ 2

2

3

64,000,000

47,100,000

36,800,000

89,213,000 สานักชลประทานที่ 2

2

3

98,000,000

73,000,000

65,000,000

37,500,000 สานักชลประทานที่ 2

2

3

156,270,000

207,000,000

183,000,000

224,000,000 สานักชลประทานที่ 2

51. โครงการก่อสร้างแหล่งน้า
(โครงการชลประทานเชียงราย)
52. โครงการก่อสร้างแหล่งน้า 6
แห่ง(โครงการชลประทานเชียงราย)
53. โครงการป้องกันและบรรเทาภัย
จากน้า ค่าก่อสร้างอื่นๆ(โครงการ
ชลประทานเชียงราย)
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47. โครงการปรับปรุงระบบ
ชลประทาน (โครงการชลประทาน
เชียงราย)

บัญชีรายการชุดโครงการ
โครงการ
(จัดลาดับตามความสาคัญ)

กลยุทธ์

แหล่ง ผล
งปม. ผลิต
4

พ.ศ.2557

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

พ.ศ.2560

2

55. โครงการปรับโครงสร้างพืช เพื่อ
สร้างความสมดุลธรรมชาติ

สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

2

4

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100,000,000

56. โครงการการใช้จุลินทรีย์เพื่อการ สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทา
อนุรักษ์พันธุ์พืช
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

2

4

50,000,000

50,000,000

50,000,000

50,000,000

57. โครงการวิจัยเพื่อการป้องกันและ สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทา
แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
ไฟป่า
ประสิทธิภาพ

2

4

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

58. โครงการเตรียมความพร้อมและ สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทา
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติในเชิงพื้นที่ (ไฟ สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
ป่า ดินถล่ม น้าท่วม แผ่นดินไหว ภัย ประสิทธิภาพ
แล้ง ภัยหนาว)
รวมจานวน 58 โครงการ

2

4

40,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

2,010,361,000 1,664,200,000

1,322,950,000

2,242,413,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000

120,000,000 สานักงาน

ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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54. โครงการแก้ปัญหาหมอกควัน ไฟ สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและบรรเทา
ป่าอย่างสมบูรณ์
สาธารณภัย/ภัยธรรมชาติที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ

หน่วยดาเนินการ

