




   

 

 

ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
ตลอดจนความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
จึงได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ท้องถิ่น
ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข 
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบข้อ 22  
เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร  
ส่วนต าบล พิจารณาตามมาตรา  46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1140 ลงวันที่  
10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพ่ิมเติมแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอ านาจ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดท าประชาคมท้องถิ่นกรณี 
การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด จนกว่าสถานการณ์การ  
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางท่ีปลอดภัย 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 7  
พ.ศ. 2563 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 

 

  ภายใต้บังคับมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ตลอดจน 
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงมีความจ าเป็นในการเพิ่มเติมโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบันตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ ตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
จึงได้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียด
การเพ่ิมเติมโครงการตามบัญชีแนบท้ายนี้ 
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บทน ำ 
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บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง  
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท า ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
  ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้   

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  ให้สอดคล้องกับปัญหา 

ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ปัจจุบัน  

3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เ พ่ิมเติม และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติม 
 
 

 



   

 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
 
 
 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ -  - -  - -  - 2 111,206,700 -  - 2 111,206,700

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4 - - - - -  - 2 111,206,700 -  - 2 111,206,700
รวมท้ังส้ิน - - - - - - 2 111,206,700 - - 2 111,206,700

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2563
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565
(บำท) (บำท) (บำท) (บำท) (บำท)

1 ก่อสร้างสนามกีฬาลู่ว่ิงยาง
สังเคราะห์แบบมาตรฐาน

เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬาลู่ว่ิงยาง
สังเคราะห์แบบมาตรฐานส าหรับ
ใช้ในการออกก าลังกายและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

จ านวน 1 แห่ง - - - 55,030,100 - จ านวนสนามกีฬา
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

มีสนามกีฬาลู่ว่ิงยาง
สังเคราะห์แบบมาตรฐาน
ส าหรับใช้ในการออกก าลังกาย
และจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของเด็ก เยาวชน
และประชาชน

อบต.ทุ่งก่อ และ
อบจ.เชียงราย

(ขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ)

2 ก่อสร้างสนามกีฬาลู่ว่ิงยาง
สังเคราะห์แบบมาตรฐาน

เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬาลู่ว่ิงยาง
สังเคราะห์แบบมาตรฐานส าหรับ
ใช้ในการออกก าลังกายและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
ของเด็ก เยาวชนและประชาชน

จ านวน 1 แห่ง - - - 56,176,600 - จ านวนสนามกีฬา
ท่ีได้รับการก่อสร้าง

มีสนามกีฬาลู่ว่ิงยาง
สังเคราะห์แบบมาตรฐาน
ส าหรับใช้ในการออกก าลังกาย
และจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการของเด็ก เยาวชน
และประชาชน

ทต.จันจว้า และ
อบจ.เชียงราย

(ขอรับเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ)

รวม 2 โครงการ  -  - - - - 111,206,700 -  -  -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2563
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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