




   

 

 

ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ไปแล้วนั้น  

  ทั้งนี้ ยังมีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ที่จะด าเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือการเตรียมความพร้อมจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.3/ว 26620 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความร่วมมือ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 8  
พ.ศ. 2563 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2563 

 

  ภายใต้บังคับมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง และด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยความ
สะดวกความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข”   

  ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 
พ.ศ. 2563 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการเพ่ิมเติมโครงการตามบัญชีแนบท้ายนี้ 
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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 าเนินการตามขั้นตอน 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 
เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยให้บริการด้านการขนส่งประจ าทางด้วยรถ

โดยสารด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถอ านวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ
และนักท่องเที่ยวในเขตจังหวัดและชุมชนได้ และยกระดับของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 
ให้มีความทันสมัย มีความม่ันคง แข็งแรง สวยงาม และเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 

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



 

 

 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2563 



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 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน -  - -  - -  - -  - 1 7,616,700 1 7,616,700
  แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 5,600,000 1 5,600,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 - - - - -  - -  - 2 13,216,700 2 13,216,700
รวมท้ังส้ิน - - - - - - - - 2 13,216,700 2 13,216,700

รวม 5 ปี

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

 ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 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 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2 
ต าบลสันทราย อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือให้บริการด้านการขนส่ง
ประจ าทางด้วยรถโดยสาร
ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการและนักท่องเท่ียว
ในเขตจังหวัดและชุมชนได้
2.เพ่ือยกระดับของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2 
ให้มีความทันสมัย มีความม่ันคง 
แข็งแรง สวยงาม และเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด
3.เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม
ท่ีปรากฏแก่สายตาในเวลากลางคืน 
ตลอดจนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

1.ติดต้ังระบบไฟฟ้า
ส่องสว่างภายนอก
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2
ประกอบด้วย
 - เสาไฟสูงขนาด 25 ม. 
จ านวน 2 ต้น
 - โคมไฟถนน
จ านวน 40 ชุด
2.ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งท่ี 2 
จ านวน 1 ระบบ

- - - - 7,616,700 จ านวนสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย 
แห่งท่ี 2 ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถให้บริการด้าน
การขนส่งประจ าทาง
ด้วยรถโดยสารด าเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการและนักท่องเท่ียว
ในเขตจังหวัดและชุมชนได้
2.สามารถยกระดับของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งท่ี 2 ให้มีความ
ทันสมัย มีความม่ันคง แข็งแรง 
สวยงาม และเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด
3.ท าให้มีสภาพแวดล้อม
ท่ีปรากฏแก่สายตา
ในเวลากลางคืน ตลอดจน
ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

ส านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

รวม 1 โครงการ  -  - - - - - 7,616,700  -  -

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2563
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02/1

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

1 ปรับปรุงถนนลาดยางผิว
จราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ของสถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2 
ต าบลสันทราย อ าเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.เพ่ือให้บริการด้านการขนส่ง
ประจ าทางด้วยรถโดยสาร
ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการและนักท่องเท่ียว
ในเขตจังหวัดและชุมชนได้
2.เพ่ือยกระดับของสถานีขนส่ง
ผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งท่ี 2 
ให้มีความทันสมัย มีความม่ันคง 
แข็งแรง สวยงาม และเป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

มีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
17,800.00 ตร.ม.

- - - - 5,600,000 จ านวนสถานี
ขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงราย 
แห่งท่ี 2 ท่ีได้รับ
การปรับปรุง 
จ านวน 1 แห่ง

1.สามารถให้บริการด้าน
การขนส่งประจ าทาง
ด้วยรถโดยสารด าเนินการ
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถอ านวยความสะดวก 
ความปลอดภัยแก่ประชาชน
ผู้ใช้บริการและนักท่องเท่ียว
ในเขตจังหวัดและชุมชนได้
2.สามารถยกระดับของ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
เชียงราย แห่งท่ี 2 ให้มีความ
ทันสมัย มีความม่ันคง แข็งแรง 
สวยงาม และเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด

ส านักการช่าง
ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

รวม 1 โครงการ  -  - - - - - 5,600,000  -  -

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

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

  ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 8 พ.ศ. 2563
ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
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