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ค ำน ำ 

 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  องค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นั้น 

  เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1474 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้แจ้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยให้ตั้งงบประมาณด้านรายรับไว้ในหมวด
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกท า       
ด้านรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น โดยระบุ
รายละเอียดค าชี้แจงว่าค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 4 การแก้ไข    
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22      

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชาคมท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐและเอกชน  ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 ให้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำสำมปีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

 (พ.ศ. 2560 - 2562) 
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 

 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 นั้น  

  เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1474 ลงวันที่ 
28 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ได้แจ้งองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการด าเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน โดยให้ตั้งงบประมาณด้านรายรับไว้ในหมวด
เงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกท า        
ด้านรายจ่ายในหมวดค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น โดยระบุ
รายละเอียดค าชี้แจงว่าค่าป่วยการส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ  
ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ     
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ต่อไป 
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บทน ำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการด าเนินการทบทวน   
เพื่อปรับปรุงแผนอย่างต่อเนื่องทุกปี   
  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องด าเนินการทบทวนและด าเนินการจัดท าทุกปี 
เป็นแผนพัฒนาท่ีน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งมี          
หลายแนวทาง และต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์ และเป็นข้อมูลท่ี
เชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งเป็นกระบวนการ
บริหารเพื่อให้เกิดรูปธรรม ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามปี (ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) 
โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  1. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการท่ีจะสามารถด าเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผล           
ของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีสังคมได้รับ 
  2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อท่ี จะน าไปจัดท าข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่าย 
           ลักษณะส าคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป คือ 
   1. เป็นแผนท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   2. เป็นแผนท่ีแสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน 
   3. เป็นแผนพัฒนาท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามปี 
   4. เป็นแผนพัฒนาท่ีเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติ 
                                    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำสำมป ี

  1. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  2. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล 
การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคี
เครือข่าย 

3. เพ่ือใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนำสำมป ี
  1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดท าร่าง
แผนพัฒนาสามปีเพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย   
  2. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี          
ท่ีเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายอนุมั ติร่างแผนพัฒนาสามปี ท่ี เพิ่ ม เติม               
พร้อมประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีท่ีเพิ่มเติม 



 

 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 

 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)
ยทุธศำสตร์ที ่4 การพฒันาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เยน็เป็นสุข
แนวทำงกำรพัฒนำที ่4 ส่งเสริมสนับสนุนกจิกรรมด้านสาธารณสุข 1 181,000,000 1 181,000,000 1 181,000,000 3 543,000,000
อนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทยท์างเลือก การป้องกนั
และควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุม โดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือขา่ย

รวมยทุธศำสตร์ที ่6 1 181,000,000 1 181,000,000 1 181,000,000 3 543,000,000
รวมทัง้สิ้น 1 181,000,000 1 181,000,000 1 181,000,000 3 543,000,000

บญัชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมป ีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย (พ.ศ. 2560 - 2562)

เพ่ิมเติม ฉบบัที ่1
ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 รวม 3 ปี

ยทุธศำสตร์
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เปา้หมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะได้รบั รบัผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติัราชการ

อันเปน็ประโยชน์แก่ อปท.
เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทน
(ค่าปว่ยการ) ใหแ้ก่
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
จังหวดัเชียงราย

 จ านวน 4 คร้ัง / ปี 181,000,000    181,000,000     181,000,000    จ านวนคร้ังที่มี
การเบกิจ่าย

อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น (อสม.) 
จังหวดัเชียงราย
ได้รับค่าตอบแทน
(ค่าปว่ยการ)

กองส่งเสริมฯ

รวม 181,000,000 181,000,000 181,000,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย
เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 1

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมสนบัสนนุกจิกรรมด้านสาธารณสุข อนามยัครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การปอ้งกนัและควบคุมโรคติดต่อใหม้คุีณภาพครอบคลุม โดยการมส่ีวนร่วมทุกภาคีเครือข่าย
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