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ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม
ขนส่ง รองรับการขยายตัวทางการขนส่งเช่ือมโยงกลุ่มประเทศ  
GMS และ ASEAN

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 15 15.46 3,077,500             51.33                                     
รวมยุทธศาสตร์ท่ี  1 15.00 15.46 3,077,500.00       51.33

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2.1 แผนงานการศึกษา 7 7.22 1,326,928             22.13                                     
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.03 12,000                  0.20                                       

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  2 8.00                           8.25                                   1,338,928.00       22.33                                  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
ส่งเสริม อนุรักษ์ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

3.1 แผนงานการศึกษา 1 1.03 40,000                  0.67                                       
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1.03 15,000                  0.25                                       
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.03 12,000                  0.20                                       
3.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 13 13.40 126,500                2.11                                       

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  3 13.00                         13.40                                 126,500.00          2.11                                    

บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด

ผด.01
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บัญชีสรุปจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด จ านวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของโครงการท้ังหมด

ผด.01

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10 10.31 86,000                  1.43                                       

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 8 8.25 85,000                  1.42                                       

4.3 แผนงานสาธารณสุข 9 9.28 173,000                2.89                                       

4.4 แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 3 3.09 40,000                  0.67                                       

4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 1 1.03 120,000                2.00                                       

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  4 31.00                         31.96                                 504,000.00          8.41                                    
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

5.1 แผนงานการเกษตร 6 6.19 39,000                  0.65                                       
5.2 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 6 6.19 71,000 1.18                                       

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  5 12.00                         12.37                                 110,000.00          1.83                                    
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

6.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 18 18.56 839,000                13.99                                     
รวมยุทธศาสตร์ท่ี  6 18.00                         18.56                                 839,000.00          13.99                                  

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 - 6 97.00                         100.00                               5,995,928.00       100.00                                
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรับประชาคมอาเซียน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการก่อสร้างก าแพงปากท่อ กว้าง 1.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร 60,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
ระบายน้ า หมู่ท่ี 7 บ้านใหม่กือนา หนา 0.25 เมตร (งบ อปท.)

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  65/89 )

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 400,000 หมู่ท่ี 6 กองช่าง
ซอย 1/1 หมู่ท่ี 6 ยาว 174.00 เมตร (งบ อปท.)
บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  65/89 )
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 157,500 หมู่ท่ี 2 กองช่าง

 หมู่ท่ี 2 บ้านเวียงกือนา ยาว 105. เมตร (งบ อปท.)
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  66/89 )

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย3/1 กว้าง4.00เมตร ยาว180.00เมตร  360,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
หมู่ท่ี 1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ (แผนชุมชน หมู่ท่ี 1 ) (งบ อปท.)

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  66/89 )

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 3/3 กว้าง 4.00 เมตร ยาว70.00 เมตร 140,000 หมู่ท่ี 1 กองช่าง
(ตอนปลาย) หมู่ท่ี 1 (แผนชุมชน หมู่ท่ี 1 ) (งบ อปท.)

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  67/89 )

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณณูปโภค สาธารณณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน ฯ

ท่ี โครงการ

ผด. 02
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรับประชาคมอาเซียน

โครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 145 เมตร 290,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
หมู่ท่ี 2 บ้านเวียงกือนา (แผนชุมชนหมู่ท่ี 2) (งบ อปท.)

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  67/89 )

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 8 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร 110,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
หมู่ท่ี 5 บ้านริมงาม (งบ อปท.)

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  68/89 )

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  กว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร 500,000 หมู่ท่ี 4 กองช่าง
ซอยโพธ์ิทอง หมู่ท่ี 4 (งบ อปท.)

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  68/89 )

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 195 เมตร 110,000 หมู่ท่ี 5 กองช่าง
ซอยหลังโรงเรียนบ้านป่ายางหลวง (งบ อปท.)
หมู่ท่ี 5 บ้านริมงาม (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  69/89 )

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณณูปโภค สาธารณณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน ฯ

ท่ี

ผด. 02
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรับประชาคมอาเซียน

โครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

10 โครงการก่อสร้างร้ัวท่ีสาธารณะหมู่บ้าน ยาว 140.00 เมตร สูง 1.60 เมตร 350,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
(พระธาตุกู่แก้ว) หมู่ท่ี 3 (งบ อปท.)

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  69/89 )

11 โครงการขยายไหล่ถนน คสล. กว้าง 1.00 ม. ยาว 102 เมตร 51,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง
สายเรียบพนังก้ันน้ าสายล่าง (งบ อปท.)
(ตอนปลาย) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  70/89 )
12 โครงการซ่อมแซมถนนสายคันคลอง กว้าง 3.20 เมตร ยาว 410 เมตร 229,000 หมู่ท่ี 7 กองช่าง

ชลประทาน หมู่ท่ี 7 (งบ อปท.)
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  70/89 )

13 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 450 เมตร 70,000 หมู่ท่ี 2 กองช่าง
ด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย ซอย 11 (งบ อปท.)
หมู่ท่ี 2 บ้านเวียงกือนา (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  71/89 )

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณณูปโภค สาธารณณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน ฯ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ท่ี
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด. 02
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ก.  ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบคมนาคม ขนส่ง รองรับประชาคมอาเซียน

โครงการ งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

14 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนด้วย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 600 เมตร 150,000 หมู่ท่ี 3 กองช่าง
หินคลุกพร้อมปรับเกล่ีย หมู่ท่ี 3 (งบ อปท.)
บ้านป่ายางหลวง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  71/89 )
15 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน กว้าง 3.00 ม. ยาว 380 เมตร 100,000 หมูท่ี 6 กองช่าง

ด้วยหินคลุกพร้อมปรับเกล่ียสาย (งบ อปท.)
พนังก้ันน้ า – ฝายเชียงราย หมู่ท่ี 6 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ    ประจ าปี 2564  หน้า  72/89 )

ท่ี
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ข.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณณูปโภค สาธารณณูปการ และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถ่ิน ฯ

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ผด. 02
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 127,350 ต าบลริมกก กอง
การบริหารการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน  3 ศูนย์ (งบ อปท.) การศึกษาฯ

 - ค่าจัดการเรียนการสอน 76,500

 - ค่าหนังสือเรียน 9,000

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,000

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 13,500

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 19,350

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  48/89 )

2 โครงการอาหารกลางวันส าหรับ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 220,500 ต าบลริมกก กอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ริมกก เขตต าบลริมกก (งบ อปท.) การศึกษาฯ

 จ านวน 3 ศูนย์ 

จ านวน 280 วัน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  48/82 )

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พ.ศ.2564
ท่ี โครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ ผด. 02
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 ศูนย์ 364,078 ต าบลริมกก กอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน 2 โรงเรียน (งบ อปท.) การศึกษาฯ

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  49/89 )

4 โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในเขตต าบลริมกก  15,000 ต าบลริมกก กอง
ส าหรับนักเรียน เข้าร่วมโครงการไม่ต่ ากว่า (งบ อปท.) การศึกษาฯ

 30 คน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  47/89 )

5 โครงการเข้าค่ายคริสต์จริย นักเรียนในเขตต าบลริมกก  20,000 ต าบลริมกก กอง
ส าหรับนักเรียน เข้าร่วมโครงการ (งบ อปท.) การศึกษาฯ

ไม่ต่ ากว่า30 คน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  47/89 )

ท่ี โครงการ

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พ.ศ.2564พ.ศ.2563

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ ผด. 02
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนบ้าน โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านเวียงกือนา เวียงกือนาได้รับ บ้าน ศาสนาฯ

อาหารกลางวัน 200 วัน เวียงกือนา

7 โครงการอาหารกลางวัน นักเรียนโรงเรียนบ้าน โรงเรียน กองการศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง เวียงกือนาได้รับ บ้าน ศาสนาฯ

อาหารกลางวัน 200 วัน ป่ายางหลวง

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

580,000

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ท่ี

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ผด. 02
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมกฎหมายน่ารู้ ประชาชนเข้าร่วมโครงการ 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
เพ่ือประชาชน ไม่ต ากว่า 30 คน (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  15/89 )

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

พ.ศ.2564
ท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ ผด. 02
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3.  ยุทธศาสตร์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.1 แผนงานการศึกษา

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ  -  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมแก่

40,000 ต าบลริมกก กอง
เด็กและเยาวชน (งบ อปท.) การศึกษาฯ
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  48/89 )

3.  ยุทธศาสตร์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพ สตรีต าบลริมกกเข้าร่วม 15,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
บทบาทสตรีต าบลริมกก โครงการไม่ต่ ากว่า 50 คน (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  76/89 )

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2561
ท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ท่ี โครงการ

ผด. 02

ผด. 02
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3.  ยุทธศาสตร์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปกป้องสถาบันและ  - ประชาชนต าบลริมกก 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
การสร้างความปรองดอง เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 40 คน (งบ อปท.) อบต.
สมานฉันท์ของคนในชาติ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า 36/89 )

3.  ยุทธศาสตร์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสัปดาห์ส่งเสริม  - ประชาชนต าบลริมกกในพ้ืนท่ี 2,000 ต าบลริมกก กอง
พระพุทธศาสนา ต าบลริมกกเข้าร่วมไม่ต่ ากว่า30 คน (งบ อปท.) การศึกษาฯ
(โครงการจากนโยบายของ สถ.) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  81/89 )
2 โครงการประเพณีหล่อเทียน  - ประชาชนต าบลริมกกในพ้ืนท่ี 10,000 ต าบลริมกก กอง

และถวายเทียนพรรษา ต าบลริมกกเข้าร่วมไม่ต่ ากว่า30 คน (งบ อปท.) การศึกษาฯ
(โครงการจากนโยบายผู้บริหาร) (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  79/89 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ท่ี โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ ผด. 02

ผด. 02

14



3.  ยุทธศาสตร์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง  -  ประชาชนต าบลริมกกร่วมพิธีไหว้สา 5,000 ต าบลริมกก กอง
แม่ฟ้าหลวง (งบ อปท.) การศึกษาฯ
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  79/89 )

4 โครงการพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง  -  ประชาชนต าบลริมกก 5,000 ต าบลริมกก กอง
ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง (งบ อปท.) การศึกษาฯ
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  79/89 )

5 โครงการสรงน้ าพระธาตุวัด  - ประชาชนต าบลริมกก 500 ต าบลริมกก กอง
บ้านป่ายางหลวง  หมู่ท่ี 3 เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า  40 คน (งบ อปท.) การศึกษาฯ

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  80/89 )

6 โครงการสรงน้ าพระธาตุกู่แก้ว  - ประชาชนต าบลริมกก 500 ต าบลริมกก กอง
หมู่ท่ี 3  เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า  40 คน (งบ อปท.) การศึกษาฯ

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า 80/89 )

7 โครงการสรงน้ าพระธาตุพระเจ้า  - ประชาชนต าบลริมกก 500 ต าบลริมกก กอง
อกแอ่น  หมู่ท่ี 2 เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า  40 คน (งบ อปท.) การศึกษาฯ

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  80/89 )

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด. 02

15



3.  ยุทธศาสตร์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการสรงน้ าพระธาตุ  - ประชาชนต าบลริมกก 500 ต าบลริมกก กอง

วัดปางม่วน (เวียงกือนา)  เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า  40 คน (งบ อปท.) การศึกษาฯ
หมู่ท่ี 2 (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  81/89 )
9 ประเพณีสรงน้ าพระธาตุ  - ประชาชนต าบลริมกก 500 ต าบลริมกก กอง

วัดโสภาสิทธาราม หมู่ท่ี 5 เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า  40 คน (งบ อปท.) การศึกษาฯ
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  82/89 )

10 โครงการประเพณีสงกรานต์  - ประชาชนร่วม 10,000 ต าบลริมกก กอง
และรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีของไทย (งบ อปท.) การศึกษาฯ
เน่ืองในวันสงกรานต์ 100 คน

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  78/89 )

11 โครงการจัดงานประเพณี  - ประชาชนร่วม 30,000 ต าบลริมกก กอง
ลอยกระทง สืบสานประเพณีของไทย (งบ อปท.) การศึกษาฯ
(โครงการจากนโยบายผู้บริหาร) 100 คน

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  81/89 )

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ผด. 02

16



3.  ยุทธศาสตร์เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
3.4  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

12 โครงการสืบสานภูมิปัญญา  - ประชาชนต าบลริมกก จ านวน 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ท้องถ่ิน  30 คน (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย กองการศึกษาฯ
 ประจ าปี 2564  หน้า  81/89 )

13 อุดหนุนอ.เมืองชร.โครงการ อุดหนุนอ าเภอเมือง 50,000 อ.เมือง ชร. กองการศึกษา
ด าเนินการและสนับสนุน เชียงรายตามโครงการ ศาสนาฯ
การด าเนินงานจัดกิจกรรมของ ด าเนินการและสนับสนุน 
ส่วนราชการและองค์กร จ.เชียงราย การด าเนินงานจัดกิจ
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย กรรมของส่วนราชการ
 ประจ าปี 2564  หน้า  82/89 ) และองค์กร จ.เชียงราย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียว เชิงวัฒนธรรม  เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

ท่ี โครงการ

ผด. 02

17



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดอบรมประชาชนท่ัวไปท่ีมีความ
สนใจ

15,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ส่งเสริมอาชีพ ผู้เข้าร่วมโครงการ (งบ อปท.) อบต.
กลุ่มพัฒนาสตรีต าบลริมกก ไม่ต่ ากว่า 50 คน

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  75/89 )

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้สูงอายุ ผู้เข้าร่วมโครงการ 15,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุ ไม่ต่ ากว่า 50 คน (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  75/89 )

3 โครงการประชาสัมพันธ์ให้ ต าบลริมกก 5,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ความรู้เร่ืองโรคเอดส์ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบ อปท.) ปลัดอบต.

 ประจ าปี 2564  หน้า  72/89 )

4 โครงการพาลูก จูงหลาน ผู้เข้าร่วมโครงการ 1,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
เข้าวัดในช่วงเข้าพรรษา ไม่ต่ ากว่า 40 คน (งบ อปท.) อบต.
สานสายใยครอบครัว (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  73/89 )
5 โครงการรณรงค์ ประชาชนต าบลริมกก 2,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด

วันงดสูบบุหร่ีโลก ไม่ต่ ากว่า 35 คน (งบ อปท.) อบต.
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า 73/89 )

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ท่ี

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

ผด. 02

18



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการรณรงค์วันต่อต้าน ประชาชนท่ัวไป 2,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ยาเสพติดโลก จ านวน 40 คน (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  73/89 )

7 โครงการรณรงค์วันเอดส์โลก ประชาชนท่ัวไป 2,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
จ านวน 40 คน (งบ อปท.) อบต.
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  74/89 )

8 โครงการอบรมครอบครัว ผู้เข้าร่วมโครงการ 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
สัมพันธ์ ไม่ต่ ากว่า 40 คน (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  74/89 )

9 โครงการอบรมเพ่ิม ผู้เข้าร่วมโครงการ 20,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ประสิทธิภาพกองทุนสวัสดิการ ไม่ต่ ากว่า 40 คน (งบ อปท.) อบต.
ชุมชนต าบลริมกก (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  76/89 )
10 โครงการอบรมเยาวชน เยาวชนต าบลริมกก 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด

ประสานใจต้านภัยยาเสพติด ไม่ต่ ากว่า 35 คน (งบ อปท.) อบต.
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า 76/89 )

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้
4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด. 02

19



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมการป้องกัน  - ประชาชนในต าบลริมกก 15,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
อัคคีภัย จ านวน 50 คน (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  36/89 )

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกัน  -  อปพร. ต าบลริมกก 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
และบรรเทาสาธารณภัย(อัคคีภัย (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบ อปท.) อบต.
แผ่นดินไหว การปฐมพยาบาล  ประจ าปี 2564  หน้า  35/89 )
เบ้ืองต้น)

3 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ อาสาสมัครป้องกันภัย 25,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนต าบลริมกก (งบ อปท.) อบต.
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จ านวนไม่ต่ ากว่า 50 คน

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า 37/89 )

4 โครงการ 7 วันอันตรายเทศกาล  -  ประชาชนและนักท่องเท่ียว 2,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด

ปีใหม่ ได้รับความปลอดภัย (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  34/89 )

5 โครงการ 7 วันอันตรายเทศกาล  -  ประชาชนและนักท่องเท่ียว 2,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
สงกรานต์ ได้รับความปลอดภัย (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  35/89 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้
4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผด. 02

20



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการรอบรมส่งเสริมวินัย  -  ประชาชนและนักท่องเท่ียว 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
จราจร ได้รับความปลอดภัย (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  37/89 )

7 โครงการรณรงค์ส่งเสริม  - ประชาชนในเขตต าบลริมกก 5,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
การสวมหมวกนิรภัย (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบ อปท.) อบต.

 ประจ าปี 2564  หน้า  36/89 )

8 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  - ผู้ประสานงานพลัง 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน แผ่นดิน 175 คน (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  37/89 )

4.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ ผด. 02

21



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค  - จ านวนปีละ    1  คร้ัง 30,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
คนปลอดภัยจากโรคพิษ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบ อปท.) อบต.
สุนัขบ้าตามพระปณิธาน  ประจ าปี 2564  หน้า  52/89 )
ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 1 หมู่บ้านละ 3 โครงการ 20,000 หมู่ท่ี 1 ส านักงานปลัด
ตามโครงการพระราชด าริ 20,000 บาท อบต.
ด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  54/89 )
3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 2 หมู่บ้านละ 3 โครงการ 20,000 หมู่ท่ี 2 ส านักงานปลัด

ตามโครงการพระราชด าริ 20,000 บาท อบต.
ด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  54/89 )
4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 3 หมู่บ้านละ 3 โครงการ 20,000 หมู่ท่ี 3 ส านักงานปลัด

ตามโครงการพระราชด าริ 20,000 บาท อบต.
ด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  54/89 )
5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 4 หมู่บ้านละ 3 โครงการ 20,000 หมู่ท่ี 4 ส านักงานปลัด

ตามโครงการพระราชด าริ 20,000 บาท อบต.
ด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  54/89 )

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้
4.3  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด. 02
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 5 หมู่บ้านละ 3 โครงการ 20,000 หมู่ท่ี 5 ส านักงานปลัด
ตามโครงการพระราชด าริ 20,000 บาท อบต.
ด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  54/89 )
7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 6 หมู่บ้านละ 3 โครงการ 20,000 หมู่ท่ี 6 ส านักงานปลัด

ตามโครงการพระราชด าริ 20,000 บาท อบต.
ด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  54/89 )
8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ท่ี 7 หมู่บ้านละ 3 โครงการ 20,000 หมู่ท่ี 7 ส านักงานปลัด

ตามโครงการพระราชด าริ 20,000 บาท อบต.
ด้านสาธารณสุข (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  54/89 )
9 อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย  - จ านวนปีละ    1  คร้ัง 3,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด

โครงการผ่าตัด- ท าหมัน (งบ อปท.) อบต.
เพ่ือลดจ านวนสุนัข-แมว

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  53/89 )

พ.ศ.2564พ.ศ.2563รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

โครงการท่ี

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

4.4  แผนงานสาธารณสุข

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ผด. 02

23



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการอบรมให้ความรู้  - ผู้พิการต าบลริมกก จ านวน 50 คน 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ด้านสวัสดิการของรัฐแก่ผู้พิการ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบ อปท.) อบต.
และผู้ดูแลผู้พิการ  ประจ าปี 2563  หน้า  56/89 )

2 โครงการตรวจเย่ียมบ้าน  - ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการใน 3,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ ต าบลริมกก (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2563  หน้า 55/89 )
3 โครงการอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต  - ผู้สูงอายุ ในต าบลริมกก 25,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด

ผู้สูงอายุ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบ อปท.) อบต.
 ประจ าปี 2563  หน้า  56/89 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้
4.4  แผนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด. 02

24



ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GSM

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาสี  -  จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน 120,000 ต าบลริมกก กอง
สัมพันธ์ต าบลริมกก และประชาชนอย่างน้อย (งบ อปท.) การศึกษาฯ
ริมกกเกมส์ ปีละ  1 คร้ัง

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  77/89 )

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
4.  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ม่ันคง เข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้
4.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
ผด. 02

25



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
5.1  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการรักน้ า รักป่า รักษา ปลูกต้นไม้จ านวน 500 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
แผ่นดิน ไม่ต่ ากว่า 1000 ต้น (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  85/89 )

2 โครงการปลูกหญ้าแฝกอันเน่ือง จ านวนไม่ต่ ากว่า 500 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
มาจากพระราชด าริ 30,000 กล้า (งบ อปท.) อบต.
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  85/89 )
3 โครงการอบรมส่งเสริมปลูกผัก ประชาชนในพ้ืนท่ี 12,000       ต าบลริมกก ส านักงานปลัด

สวนครัวร้ัวกินได้ตามแนวปรัชญา จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อปท.) อบต.
เศรษฐกิจพอเพียง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  84/89 )
4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประชาชนในพ้ืนท่ี 12,000       ต าบลริมกก ส านักงานปลัด

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จ านวน 7 หมู่บ้าน (งบ อปท.) อบต.
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
สยามบรมราชกุมารี  ประจ าปี 2564  หน้า  83/89 )

5 โครงการสตรีไทยใส่ใจส่ิงแวดล้อม สตรีต าบลริมกก 2,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
จ านวน 50 คน (งบ อปท.) อบต.
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  83/89 )

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ท่ี โครงการ

ผด. 02

26



ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
5.1  แผนงานการเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการอบรมลดการเผาตอซัง  เกษตรกรต าบลริมกก จ านวน 7 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ข้าวและวัชพืช หมู่บ้าน (งบ อปท.) อบต.

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2563  หน้า 84/89 )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

โครงการ
พ.ศ.2563

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ท่ี

ผด. 02

27



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการบริหารจัดการขยะ ประชาชนเข้ารับการ 15,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
มูลฝอยต าบลริมกก อบรมไม่น้อยกว่า (งบ อปท.) อบต.

จ านวน 35 คน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า 12/89 )

2 โครงการรณรงค์และ ประชาชนต าบลริมกก 7 หมู่บ้าน 5,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.
ในชุมชน ประจ าปี 2564  หน้า 14/89 )

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาชนเข้ารับการ 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
การท าเสวียนภูมิปัญญาล้านนา อบรมไม่น้อยกว่าจ านวน 35 คน อบต.
ลดขยะ สร้างปุ๋ย บ ารุงไม้ผล (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  17/89 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ

ผด. 02ผด. 02

28



5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาชนเข้ารับการ 15,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
การท ากรีนโคน "Green Cone อบรมไม่น้อยกว่า อบต.
ถังหมักรักษ์โลก" จ านวน 35 คน

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า 16/89 )

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาชนเข้ารับการ 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ส่ิงประดิษฐ์จากยางรถยนต์ อบรมไม่น้อยกว่า อบต.

จ านวน 35 คน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  19/89 )

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ประชาชนเข้ารับการ 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ส่ิงประดิษฐ์จากขยะท่ัวไป อบรมไม่น้อยกว่า อบต.

จ านวน 35 คน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  18/89 )

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน 

5.2  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด. 02ผด. 02

29



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการจัดการเลือกต้ัง จัดท าโครงการจัดการเลือก 500,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
สมาชิกสภาท้องถ่ินและ ต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ิน (งบ อปท.) อบต.
การเลือกต้ังอ่ืน และการเลือกต้ังอ่ืน 

ตามท่ีกฎหมาย เลือกต้ังก าหนด
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  9/89 )

2 โครงการจัดท าแผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถ่ินท้องถ่ิน 10,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ต าบลริมกก แผนการด าเนินการ (งบ อปท.) อบต.

ติดตามประเมินผลแผน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  11/89 )

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านละ 10 คน 18,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
การจัดท าแผนชุมชน รวม 7 หมู่บ้าน (งบ อปท.) อบต.
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
และการเขียนโครงการ  ประจ าปี 2564  หน้า  17/89 )

4 โครงการลดการใช้พลังงาน องค์การบริหารส่วนต าบล 12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ตามมาตราการประหยัดพลังงาน ริมกกลดการใช้พลังงาน (งบ อปท.) อบต.

ได้ร้อยละ 3
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  14/89 )

ท่ี
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563

โครงการ
พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ผด. 02

30



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการ อบต.โปร่งใส ต้านภัย  - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงาน

12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
คอร์รัปช่ัน ส่วนต าบลและพนักงานจ้าง จ านวน

ไม่ต่ ากว่า
(งบ อปท.) อบต.

 30 คน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  11/89 )

6 โครงการ 5 ส.สร้างสรรค์  -  องค์การบริหารส่วน 30,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
พัฒนาคน  พัฒนางาน ต าบลริมกก มีการจัดระบบ (งบ อปท.) อบต.

ตามกิจกรรม 5 ส.
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  10/89 )

7 โครงการบริหาร  - บุคลากรในองค์การ 5,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด

จัดการตามพระราชบัญญัติ บริหารส่วนต าบลริมกก (งบ อปท.) อบต.
การอ านวยความสะดวกในการ (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
พิจารณาอนุญาตของทาง  ประจ าปี 2564  หน้า  12/89 )
ราชการ

8 โครงการปรับปรุงกระบวนการ  - บุคลากรในอบต. 2,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ให้บริการประชาชน ริมกก (งบ อปท.) อบต.
ตามหลักธรรมาภิบาล (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  13/89 )

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด. 02

31



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

9 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 5,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ต่อต้านการทุจริต พนักงานส่วนต าบล ฯลฯ (งบ อปท.) อบต.

จ านวนไม่ต่ ากว่า 35 คน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  13/89 )

10 โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 5,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงานส่วนต าบล (งบ อปท.) อบต.

พนักงานจ้าง
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  13/89 )

11 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 10,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ด้านการต่อต้านการทุจริต พนักงานส่วนต าบล ฯลฯ (งบ อปท.) อบต.

จ านวนไม่ต่ ากว่า 35 คน
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  15/89 )

12 โครงการอบต. ริมกก เคล่ือนท่ี  - ประชาชนในพ้ืนท่ีต าบล 1,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ริมกก ท้ัง 7 (งบ อปท.) อบต.
หมู่บ้านมาใช้บริการ
ไม่ต่ ากว่า 100 คน 
(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า 15/89 )

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ

ผด. 02

32



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

13 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  - คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วน

12,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
เพ่ือพัฒนาบุคลากร ต าบลและพนักงานจ้าง จ านวนไม่ต่ า

กว่า 40 คน
(งบ อปท.) อบต.

องค์การบริหารส่วนต าบล (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ริมกก  ประจ าปี 2564  หน้า  19/89 )

14 โครงการอบรมคุณธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล

10,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
จริยธรรม บุคลากร พนักงานจ้าง จ านวนไม่ต่ ากว่า 35 คน (งบ อปท.) อบต.
ต าบลริมกก (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  16/89 )

15 โครงการอบรมส่งเสริม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 15,000 ต าบลริมกก ส านักงานปลัด
ประชาธิปไตย พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง (งบ อปท.) อบต.
ต าบลริมกก ประชาชนต าบลริมกกไม่ต่ ากว่า35คน

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  20/89 )

16 โครงการบริการรับช าระภาษี  - ประชาชนต าบลริมกก 2,000 ต าบลริมกก กองคลัง
นอกสถานท่ี  7 หมู่บ้าน (งบ อปท.)

(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 ประจ าปี 2564  หน้า  31/89 )

รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน
จากโครงการ

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ท่ี โครงการ

ผด. 02

33



ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี
6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

17 โครงการส ารวจภาคสนาม  - มีแผนท่ีภาษีเพ่ือให้การ 150,000 ต าบลริมกก กองคลัง
จัดท าบัญชีรายการท่ีดินและ จัดเก็บรายได้ในต าบลริมกก (งบ อปท.)
ส่ิงปลูกสร้างตามพระราช มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
บัญญัติภาษีท่ีดินและเพ่ือส่ิง (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปลูกสร้าง พ.ศ.2563และน า  ประจ าปี 2564  หน้า  31/89 )
เข้าระบบแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

18 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ.เมือง ชร.  -  มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน 40,000 อ.เมือง ชร. ส านักงานปลัด
ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ การช่วยเหลือประชาชน อบต.
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ของ อปท. ระดับอ าเภอ 
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน อ าเภอเมืองเชียงราย
ท้องถ่ินระดับอ าเภอ อ าเภอเมือง
เชียงราย (ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 ประจ าปี 2564  หน้า  27/89 )

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก  อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน

จากโครงการ
พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
ผด. 02

34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



1.  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

งบประมาณ สถานท่ี หน่วยงาน
2564 ด าเนินการ รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 เคร่ืองพ่นสารเคมีชนิดละอองฝอย ขนาดถังบรรจุน ้ายาไม่น้อยกว่า 170,000 อบต.ริมกก ส้านักงานปลัด
ละเอียด (ULV) แบบสะพายหลัง 10 ลิตร อบต.

จ้านวน 2 เคร่ืองๆละ85,000บาท

บัญชีจ้านวนครุภัณฑ์ส้าหรับท่ีไม่ได้ด้าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน
แผนการด้าเนินงาน ประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนต้าบลริมกก  อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

1.1  แผนงานสาธารณสุข

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของครุภัณฑ์ พ.ศ.2563 พ.ศ.2564

ผด. 02/1
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