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ค ำน ำ 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559, ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559,  
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นั้น 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนตามความจ าเป็นเร่งด่วนได้อย่างทั่วถึง และด้วยกองแผนและงบประมาณ ได้ตรวจสอบการจัดท า
งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ เมื่อเทียบกับราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่แล้วพบว่า บางรายการมีการ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะและราคากลาง ซึ่งกองพัสดุและทรัพย์สินได้แจ้งว่าในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
จะยึดราคามาตรฐานตามบัญชีปัจจุบันเท่านั้น 

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 โดยอาศัยอ านาจ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 4 การแก้ไขการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ 22      

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชาคมท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปอีงค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 
ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
22 กุมภาพันธ์ 2559 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำสำมปีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

 (พ.ศ. 2560 - 2562) 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559, ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559,  
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2560 - 2562) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นั้น  

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนตามความจ าเป็นเร่งด่วนได้อย่างทั่วถึง และด้วยกองแผนและงบประมาณ ได้ตรวจสอบการจัดท า
งบประมาณในหมวดครุภัณฑ์ เมื่อเทียบกับราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับใหม่แล้วพบว่า บางรายการมีการ
ปรับเปลี่ยนคุณลักษณะและราคากลาง จ านวน 7 รายการ ซึ่งกองพัสดุและทรัพย์สินได้แจ้งว่าในการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างจะยึดราคามาตรฐานตามบัญชีปัจจุบัน เท่านั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ซึ่งมีโครงการดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนาที่  1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ า สะพาน             
งานวิศวกรรมจราจร เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพ และจัดหา 
แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจน 
การส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
  แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการฟื้นฟู พัฒนา สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และ
ยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 
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ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 
แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนา สนับสนุน การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการปฏิบัติราชการ 

รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ งบประมาณรวม 11,659,000 บาท ในการนี้  องค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย                 
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
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บทน ำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนท่ีก าหนดรายละเอียดของแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจะ
ด าเนินการในปีงบประมาณของแต่ละปี โดยมีความต่อเนื่องเป็นระยะเวลาสามปี และมีการด าเนินการทบทวน   
เพื่อปรับปรุงแผนอย่างต่อเน่ืองทุกปี   
  แผนพัฒนาสามปี เป็นแผนแบบหมุนเวียนโดยต้องด าเนินการทบทวนและด าเนินการจัดท าทุกปี 
เป็นแผนพัฒนาท่ีน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบั ติ โดยอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ซึ่งมีหลายแนวทาง และต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  เป้าหมาย เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์  
และเป็นข้อมูลท่ีเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ซึ่ งเป็นกระบวนการบริหารเพื่ อให้ เกิดรูปธรรม  ดังนั้น โครงการ/กิจกรรม ท่ีบรรจุ ในแผนพั ฒนาสามปี  
(ในช่วงระยะเวลาปีแรกของแผนฯ) โครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  1. โครงการ/กิจกรรม ค่อนข้างแน่นอนในการท่ีจะสามารถด าเนินการได้ การสัมฤทธิ์ผล           
ของโครงการ ตลอดจนผลประโยชน์ท่ีสังคมได้รับ 
  2. โครงการ/กิจกรรม จะต้องมีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อท่ีจะน าไปจัดท างบประมาณรายจ่าย
และการใช้จ่ายเงินสะสม 
           ลักษณะส าคัญของแผนพัฒนาสามปีโดยสรุป คือ 
   1. เป็นแผนท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   2. เป็นแผนท่ีแสดงแนวทางในการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ท่ีชัดเจน 
   3. เป็นแผนพัฒนาท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาสามปี 
   4. เป็นแผนพัฒนาท่ีเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับข้อบัญญัติ 
                                    งบประมาณรายจ่ายประจ าป ี

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำสำมป ี

  1. เพ่ือการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2. เพ่ือพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน 

3. เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง พัฒนาแหล่งน้ า และบริหารจัดการน้ า เพื่อให้เพียงพอต่อการ
อุปโภคและบริโภค 
  4. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 

5. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายเงินสะสมและการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

3. ขั้นตอนกำรเพิ่มเติมและเปล่ียนแปลงแผนพัฒนำสำมปี 
  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 4 

 



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

ยุทธศำสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนางานด้านผังเมือง
เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทำงพัฒนำที ่1  พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน 1         1,500,000    -      -             -      -             1         1,500,000    
งานวิศวกรรมจราจร เพือ่อ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รวมยุทธศำสตร์ที ่1 1        1,500,000   -      -            -      -            1        1,500,000   
ยุทธศำสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แนวทำงกำรพัฒนำที ่3 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้เป็นระบบและมีคุณภาพ  1         2,000,000    -      -             -      -             1         2,000,000    
และจัดหาแหล่งท่องเทีย่วใหม่ ตามศักยภาพของพืน้ทีใ่ห้เป็นโครงข่าย
ความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน .
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น

รวมยุทธศำสตร์ที ่2 1        2,000,000   -      -            -      -            1        2,000,000   
ยุทธศำสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 2         117,000      -      -             -      -             2         117,000      
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ .

รวมยุทธศำสตร์ที ่6 2        117,000     -      -            -      -            2        117,000     
รวมทัง้สิ้น 4        3,617,000   -      -            -      -            4        3,617,000   

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชยีงรำย (พ.ศ. 2560 - 2562)
เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 4

ยุทธศำสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

4



ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ้าเปน็ในเขต อปท.
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เชื่อมระหวา่ง ม.12 ต.ปา่ก่อด้า - ม.1 
ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 550 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,300 ตร.ม.

1,500,000  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ส้านักการช่าง

รวม 1,500,000  -  -

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 4

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)
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ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที ่2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 การพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ระบบและมีคุณภาพ และจัดหาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเ้ปน็โครงข่ายความร่วมมือกับจังหวดัและประเทศ
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วถิีชีวติ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ่น

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

1 ก่อสร้างทางวงเวยีนกลับรถ
พร้อมลานจอดรถผิวทางลาดยาง
แอสฟลัทติ์ก คอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) บริเวณหน้าวดัพระธาตุ
ดอยตุง ต.หว้ยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพื่ออ้านวยความสะดวก
ใหก้ับผู้ที่จะเดินทางมา
สักการะองค์พระธาตุ
ดอยตุงและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวจังหวดัเชียงราย

พื้นที่ไม่น้อยกวา่ 
2,650 ตรม.

2,000,000  -  - จ้านวนทาง
วงเวยีนกลับรถ
พร้อมลานจอด
รถที่ได้รับการ
ก่อสร้าง

นักทอ่งเที่ยวได้รับ
ความสะดวกสบาย
ในการเดินทางมา
สักการะองค์พระธาตุ
ดอยตุงและส่งเสริม
การทอ่งเที่ยวจังหวดั
เชียงราย

สนช.

รวม 2,000,000  -  -

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 4

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)
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ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที ่6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพฒันาด้านการบริหารงานการเมืองการปกครอง
ยุทธศำสตรท์ี่ 6 การพฒันาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 พฒันา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิติัราชการ

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

1 กล้องระดับ ขนาดก้าลังขยาย 30 เทา่
พร้อมอุปกรณ์ 

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.ชร.

จ้านวน 3 ชุดๆ ละ 
34,000 บาท

102,000  -  - จ้านวนกล้อง
ระดับที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

สนช.

2 ไม้สต๊าฟวดัระดับ ยาว 7 เมตร เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.ชร.

จ้านวน 5 ชุดๆ ละ 
3,000 บาท

15,000  -  - จ้านวนไม้สต๊าฟ
วดัระดับที่ได้
จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

สนช.

รวม 117,000  -  -

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เพ่ิมเติม ฉบบัที่ 4

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

(พ.ศ. 2560 - 2562) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 

 



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

ยุทธศำสตร์ที ่1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพืน้ฐานและการพัฒนางานด้านผังเมือง
เพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทำงพัฒนำที ่1  พัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน 4         7,500,000   -      -           -      -           4         7,500,000  
งานวิศวกรรมจราจร เพือ่อ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

รวมยุทธศำสตร์ที ่1 4        7,500,000  -      -           -      -           4        7,500,000  
ยุทธศำสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แนวทำงกำรพัฒนำที ่3 การพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วให้เป็นระบบและมีคุณภาพ  1         200,000     -      -           -      -           1         200,000     
และจัดหาแหล่งท่องเทีย่วใหม่ ตามศักยภาพของพืน้ทีใ่ห้เป็นโครงข่าย
ความร่วมมือกับจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุน .
การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม 
และประเพณีท้องถิ่น

รวมยุทธศำสตร์ที ่2 1        200,000    -      -           -      -           1        200,000    
ยุทธศำสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพือ่ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
แนวทำงกำรพัฒนำที ่1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 1         300,000     -      -           -      -           1         300,000     
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้รับการฟืน้ฟู พัฒนา 
สืบทอดไว้เป็นมรดกของท้องถิ่น .

รวมยุทธศำสตร์ที ่4 1        300,000    -      -           -      -           1        300,000    

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำสำมปีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชยีงรำย (พ.ศ. 2560 - 2562)

เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่4

ยุทธศำสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

8



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

ยุทธศำสตร์
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 รวม 3 ปี

ยุทธศำสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

แนวทำงกำรพัฒนำที ่4  พัฒนา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 2         42,000       -      -           -      -           2         42,000       
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ .

รวมยุทธศำสตร์ที ่6 2        42,000      -      -           -      -           2        42,000      
รวมทัง้สิ้น 8        8,042,000  8        8,042,000  
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ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที่ 1 การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทนุ และบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่จ้าเปน็ในเขต อปท.
ยุทธศำสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหวา่ง ม. 2 
ต.แม่ลอย อ.เทงิ จ.เชียงราย - ม. 11 
ต.หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา
จำกเดิม ตามแผนพฒันาสามปอีงค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) รายการที่ 57 
หน้า 3-1-18

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 820 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4,920 ตร.ม.

2,000,000  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ส้านักการช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็

1 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหวา่ง ม. 2 
ต.แม่ลอย อ.เทงิ จ.เชียงราย - ม. 11 
ต.หงส์หนิ อ.จุน จ.พะเยา

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 475 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,850 ตร.ม.

1,260,000  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ส้านักการช่าง

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 4

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)

2 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหวา่ง ม.10
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย - ม. 7 
ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย 
จำกเดิม ตามแผนพฒันาสามปอีงค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) รายการที่ 101 
หน้า 3-1-32

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 410 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,460 ตร.ม.

1,000,000  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ส้านักการช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็

2 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลัทติ์กคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชื่อมระหวา่ง ม.10
ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย - ม. 7 
ต.ดอนศิลา อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 690 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4,140 ตร.ม.

1,740,000  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ส้านักการช่าง
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)

3 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) โดยวธิ ี
Pavement In-Place Recycling 
เชื่อมระหวา่ง ม.1 ต.แม่ยาว - ชุมชน
หว้ยปลากั้ง เขตเทศบาลนครเชียงราย 
อ.เมือง จ.เชียงราย 
จำกเดิม ตามแผนพฒันาสามปอีงค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) รายการที่ 21 
หน้า 3-1-8

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ช่วงที่ 1 
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 416 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 2,496 ตร.ม.
ช่วงที่ 2 
ผิวจราจรกวา้ง 7.00 ม. 
ยาว 180 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 1,260 ตร.ม.
รวมพื้นที่ทั้ง 2 ช่วงไม่
น้อยกวา่ 3,756 ตร.ม.

1,500,000  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางที่ได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ส้านักการช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็

3 ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนลาดยาง
ผิวจราจรแอสฟลัทติ์กคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) โดยวธิ ี
Pavement In-Place Recycling 
เชื่อมระหวา่ง ม.1 ต.แม่ยาว - ชุมชน
หว้ยปลากั้ง เขตเทศบาลนครเชียงราย 
อ.เมือง จ.เชียงราย 

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 626 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 3,756 ตร.ม.

1,500,000  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางที่ได้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม

ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ส้านักการช่าง
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ยุทธศำสตรท์ี่ 1 การพฒันาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่น และการพฒันางานด้านผังเมืองเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 พฒันาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้้า สะพาน งานวศิวกรรมจราจร เพื่ออ้านวยความสะดวกในการสัญจร และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์
เปำ้หมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)

4 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
พาราเคพซีล (Para Cape Seal) 
เชื่อมระหวา่ง ม.8 ต.ปา่ซาง 
อ.เวยีงเชียงรุ้ง - ม. 9 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 
จำกเดิม ตามแผนพฒันาสามปอีงค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) รายการที่ 111 
หน้า 3-1-35

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 1,160 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 6,960 ตร.ม.

3,000,000  -  - จ้านวนถนน
ลาดยางที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ส้านักการช่าง

เปลี่ยนแปลงเปน็

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชื่อมระหวา่ง ม.8 ต.ปา่ซาง 
อ.เวยีงเชียงรุ้ง - ม. 9 ต.ปงน้อย 
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 

เพื่อพฒันาเส้นทาง
คมนาคมใหไ้ด้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 820 ม. หรือพื้นที่
ไม่น้อยกวา่ 4,920 ตร.ม.

3,000,000  -  - จ้านวนถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็กที่ได้รับ
การก่อสร้าง

ทอ้งถิ่นมีเส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐานมากขึ้น

ส้านักการช่าง

รวม 7,500,000  -  -
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ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที ่2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
ยุทธศำสตรท์ี่ 2 การพฒันาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 3 การพฒันาแหล่งทอ่งเที่ยวใหเ้ปน็ระบบและมีคุณภาพ และจัดหาแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่ ตามศักยภาพของพื้นที่ใหเ้ปน็โครงข่ายความร่วมมือกับจังหวดัและประเทศ
ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดล้อม วถิีชีวติ ศาสนา วฒันธรรม และประเพณีทอ้งถิ่น

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

1 อุดหนุนเทศบาลต้าบลพญาเม็งราย 
ตามโครงการประเพณีไหวส้า
พญาเม็งราย
จำกเดิม ตามแผนพฒันาสามปอีงค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง ฉบบัที่ 2 รายการที่ 1 
หน้า 11

เพื่อสนับสนุนอุดหนุน
หน่วยงานจัดกิจกรรม
ตามโครงการ

จ้านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000  -  - จ้านวนคร้ังที่ให้
การอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนสามารถ
ด้าเนินกิจกรรม
ตามโครงการที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

เปลี่ยนแปลงเปน็ 

1 อุดหนุนเทศบาลต้าบลเม็งราย 
ตามโครงการประเพณีไหวส้า
พญาเม็งราย

เพื่อสนับสนุนอุดหนุน
หน่วยงานจัดกิจกรรม
ตามโครงการ

จ้านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000  -  - จ้านวนคร้ังที่ให้
การอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนสามารถ
ด้าเนินกิจกรรม
ตามโครงการที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

รวม 200,000  -  -

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 4

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)
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ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที ่4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวติเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยุทธศำสตรท์ี่ 4 การพฒันาคุณภาพชีวติและสังคมเพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนงานศาสนา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น ใหไ้ด้รับการฟื้นฟ ูพฒันา สืบทอดไวเ้ปน็มรดกของทอ้งถิ่น

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

1 อุดหนุนสภาวฒันธรรม จ.เชียงราย
ตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้้าพระธาตุดอยตุง ประจ้าป ี
2560
จำกเดิม ตามแผนพฒันาสามปอีงค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) รายการที่ 22 
หน้า 3-4-10

เพื่อสนับสนุนอุดหนุน
หน่วยงานจัดกิจกรรม
ตามโครงการ

จ้านวน 1 คร้ัง/ปี 300,000  -  - จ้านวนคร้ังที่ให้
การอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนสามารถ
ด้าเนินกิจกรรม
ตามโครงการที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

เปลี่ยนแปลงเปน็

1 อุดหนุนส้านักงานวฒันธรรม 
จ.เชียงราย ตามโครงการสืบสาน
ประเพณีนมัสการและสรงน้้าพระธาตุ
ดอยตุง ประจ้าป ี2560

เพื่อสนับสนุนอุดหนุน
หน่วยงานจัดกิจกรรม
ตามโครงการ

จ้านวน 1 คร้ัง/ปี 300,000  -  - จ้านวนคร้ังที่ให้
การอุดหนุน

หน่วยงานที่ได้รับการ
สนับสนุนสามารถ
ด้าเนินกิจกรรม
ตามโครงการที่ได้
อย่างมีประสิทธภิาพ

กองแผนฯ

รวม 300,000  -  -

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 4

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)
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ยุทธศำสตรจ์ังหวัดที ่6 การรักษาความมั่นคงความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพฒันาด้านการบริหารงานการเมืองการปกครอง
ยุทธศำสตรท์ี่ 6 การพฒันาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 พฒันา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิติัราชการ

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บทียีู
จำกเดิม ตามแผนพฒันาสามปอีงค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) รายการที่ 15 
หน้า 3-6-19

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.ชร.

จ้านวน 1 เคร่ือง 22,000  -  - จ้านวนเคร่ือง
ปรับอากาศ
ที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

กองกิจฯ

เปลี่ยนแปลงเปน็

1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกวา่ 
18,000 บทียีู

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.ชร.

จ้านวน 1 เคร่ือง 21,000  -  - จ้านวนเคร่ือง
ปรับอากาศ
ที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

กองกิจฯ

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำสำมป ี(พ.ศ. 2560 - 2562) 

องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 4

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)
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ยุทธศำสตรท์ี่ 6 การพฒันาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง
แนวทำงกำรพัฒนำที่ 4 พฒันา สนับสนุน การใช้เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิติัราชการ

2560 2561 2562

(บำท) (บำท) (บำท)

ผลที่คำดว่ำ
จะได้รบั

หน่วยงำน
ที่รบัผิดชอบ

ที่ โครงกำร วัตถุประสงค์ เปำ้หมำย
(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและที่ผ่ำนมำ

ตัวชี้วัด (KPI)

2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาด 16,000 บทียีู
จำกเดิม ตามแผนพฒันาสามปอีงค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
(พ.ศ. 2560 - 2562) รายการที่ 84 
หน้า 3-6-38

เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส้านักงาน
 คือเคร่ืองปรับอากาศใหม้ี
เพยีงพอต่อการใช้งานใน
กิจการของโรงเรียน อบจ.ชร.

จ้านวน 1 เคร่ือง 22,000  -  - จ้านวนเคร่ือง
ปรับอากาศ
ที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

ส้านัก
การศึกษาฯ

เปลี่ยนแปลงเปน็

2 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกวา่ 
18,000 บทียีู

เพื่อจัดหาครุภณัฑ์ส้านักงาน
 คือเคร่ืองปรับอากาศใหม้ี
เพยีงพอต่อการใช้งานใน
กิจการของโรงเรียน อบจ.ชร.

จ้านวน 1 เคร่ือง 21,000  -  - จ้านวนเคร่ือง
ปรับอากาศ
ที่ได้จัดซ้ือ

มีครุภณัฑ์เพยีงพอ
ต่อการปฏบิติังาน

ส้านัก
การศึกษาฯ

รวม 42,000  -  -
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