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ค ำน ำ 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  และการพัฒนา 
ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

  ในการนี้  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับเพ่ือให้ 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1081 อีกทั้ง หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว 0019  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  1 พ.ศ. 2560 ขึ้น โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีได ้โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชาคมท้องถิ่น
ตามสัดส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐและเอกชน  
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2560 

 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  และการพัฒนา 
ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

  ในการนี้  เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับเพ่ือให้ 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1081 อีกทั้ง หนังสือส านักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช 0004/ว 0019  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยอาศัยอ านาจ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 ขึ้น  
ซึ่งมรีายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 

เพิ่มเติม จ านวน 14 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,300,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 15 โครงการ รวมเป็นเงิน 30,700,000 บาท 

แผนงาน 3.2 การเกษตร 
เพิ่มเติม จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เพิ่มเติม จ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,200,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 13 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,900,000 บาท 

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
เพิ่มเติม จ านวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,040,000 บาท 

แผนงาน 3.2 การเกษตร 
เพิ่มเติม จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,760,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,200,000 บาท 
 
 

 



   

2 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 

  แผนงาน 2.1 การศึกษา 
เพิ่มเติม จ านวน 21 โครงการ รวมเป็นเงิน 104,815,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 85,960,560 บาท 

แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 
เพิ่มเติม จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 614,400 บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 16 โครงการ รวมเป็นเงิน 26,120,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 

เพิ่มเติม จ านวน 13 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,280,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 600,000 บาท 

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 8 โครงการ รวมเป็นเงิน 8,600,000 บาท 

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 26 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,095,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 

เพิ่มเติม จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,800,000 บาท 
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,000,000 บาท 
แผนงาน 3.2 การเกษตร 

เพิ่มเติม จ านวน 22 โครงการ รวมเป็นเงิน 14,600,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
  แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 

เพิ่มเติม จ านวน 29 โครงการ รวมเป็นเงิน 6,742,000 บาท 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 6,400,000 บาท 

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
เพิ่มเติม จ านวน 16 โครงการ รวมเป็นเงิน 10,960,000 บาท 
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โครงกำรพัฒนำส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ  
องค์กรประชำชน  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

เพิ่มเติม จ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,575,000 บาท 
แผนงาน 3.2 การเกษตร 

เพิ่มเติม จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  แผนงาน 2.1 การศึกษา 

เพิ่มเติม จ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท 
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 

เพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 80,000 บาท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

เพิ่มเติม จ านวน 6 โครงการ รวมเป็นเงิน 180,000 บาท 

โครงกำรพัฒนำของคณะกรรมกำรประสำนแผนพัฒนำท้องถิ่นระดับจังหวัด  
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
เพิ่มเติม จ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,000,000 บาท 

บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

  แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 
เพิ่มเติม จ านวน 25 รายการ รวมเป็นเงิน 1,600,700 บาท 

  แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 500,000 บาท 

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 540,000 บาท 

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 
เปลี่ยนแปลง จ านวน 4 รายการ รวมเป็นเงิน 83,000 บาท 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป 
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บทน ำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น การพัฒนา และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  (2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล  
น ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี
  1. เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  2. เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

3. เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  4. เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

5. เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
6. เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 
7. เพ่ือให้การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (LPA) ถูกต้อง   
   สมบูรณ์ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
8. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

3. ข้ันตอนกำรเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สีป่ีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัตริ่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรอืเปลี่ยนแปลง
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 



 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

 



ผ. 07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อตุสาหกรรมและการโยธา 11       11,800,000  3         8,500,000     -  -  -  - 14          20,300,000    
แผนงาน 3.2 การเกษตร 4         3,000,000     -  -  -  -  -  - 4           3,000,000     

รวมยทุธศาสตร์ที่ 1 15       14,800,000 3        8,500,000    -  -  -  - 18         23,300,000   
ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
และการท่องเที่ยว

แผนงาน 2.5 สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3         1,300,000    1         300,000      1         300,000      1         300,000      6           2,200,000     
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2         500,000      1         300,000      1         300,000      1         300,000      5           1,400,000     
แผนงาน 3.2 การเกษตร 1         440,000      1         440,000      1         440,000      1         440,000      4           1,760,000     

รวมยทุธศาสตร์ที่ 2 6        2,240,000   3        1,040,000   3        1,040,000   3        1,040,000   15         5,360,000    
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา 7         26,320,000  5         26,165,000  5         51,165,000  4         1,165,000    21          104,815,000  
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 1         153,600      1         153,600      1         153,600      1         153,600      4           614,400        

รวมยทุธศาสตร์ที่ 3 8        26,473,600 6        26,318,600 6        51,318,600 5        1,318,600   25         105,429,400 
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 4         760,000      3         840,000      3         840,000      3         840,000      13          3,280,000     
รวมยทุธศาสตร์ที่ 4 4        760,000      3        840,000     3        840,000     3        840,000      13         3,280,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

5     



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยนื

แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน 3         950,000      3         950,000      3         950,000      3         950,000      12          3,800,000     

แผนงาน 2.5 สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1         2,000,000     -  -  -  -  -  - 1           2,000,000     

แผนงาน 3.2 การเกษตร 12       5,400,000    6         4,400,000    2         2,400,000    2         2,400,000    22          14,600,000    
รวมยทุธศาสตร์ที่ 5 16       8,350,000   9        5,350,000   5        3,350,000   5        3,350,000   35         20,400,000   

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 11       3,388,000    6         1,118,000    6         1,118,000    6         1,118,000    29          6,742,000     

แผนงาน 2.5 สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4         2,740,000    4         2,740,000    4         2,740,000    4         2,740,000    16          10,960,000    
รวมยทุธศาสตร์ที่ 6 15       6,128,000   10       3,858,000   10       3,858,000   10       3,858,000   45         17,702,000   

รวมทั้งสิน้ 64       58,751,600 34       45,906,600 27       60,406,600 26       10,406,600 151       175,471,400 
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ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือ่มระหวา่ง ม. 2 ต.ริมกก 
อ.เมืองเชียงราย - ม.8 ต.เวยีงเหนือ
อ.เวยีงชัย จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 200.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
1,200.00 ตารางเมตร

500,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เชือ่มระหวา่ง ม.2 ต.ดอยฮาง - ม.8 
ต.ห้วยชมภู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 420 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
2,520.00 ตารางเมตร

1,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

3 1,800,000     -                -                - 

4 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือ่มระหวา่ง ม.1 ต.ศรีเมืองชุม 
- ม.4 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 470.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
2,820.00 ตารางเมตร

1,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหวา่ง ม.8 ต.หนองป่าก่อ - ม.6 
ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 170 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
1,020.00 ตร.ม.

500,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือ่มระหวา่ง ม.2 ต.บ้านดู่ - ชุมชน
ห้วยปลากัง้ ทน.เชียงราย 
อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ช่วงที ่1
ผิวจราจรกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว 100.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
800.00 ตร.ม.
ช่วงที ่2
ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 500.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
3,000.00 ตร.ม.
พืน้ทีร่วมทัง้หมดไม่น้อย
กวา่ 3,800 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

8     



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

6 ถนนปลอดภัยต้นแบบ สายทาง ชร. 
ถ1-0036 แยก ทล. หมายเลข 1 - 
บ้านแม่สลองใน เชือ่มระหวา่ง ม.3 
ต.ศรีค้ า - ม.4 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ยาว 2 กม.
ติดอุปกรณ์จราจร
เพือ่ความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนน

1,000,000 1,000,000  -  - จ านวนถนน
ทีไ่ด้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

7 2,000,000     -                -                - 

8 1,000,000                  -                -                - 

9 1,000,000     -                -                - 

10 1,000,000     -                -                - ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือ่มระหวา่ง 
ม.6 ต.ศรีดอนชัย - ม.7 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
6,000.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือ่มระหวา่ง 
ม.18 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ - ม.2
ต.ตาดควนั อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 1,000 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
6,000.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

ปรับปรุงถนนลาดยางพาราเคพซีล  
(Para Cape Seal) เชือ่มระหวา่ง ม.7
ต.ยางฮอม - ม.13 ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 400 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
2,400.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เชือ่มระหวา่ง ม.7 ต.เวยีง - ม.4
ต.บ้านโป่ง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 650 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
3,900.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

9     



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

11 1,000,000     -                -                - 

12  -    6,000,000                -                - 

13  -    1,500,000                -                - 

รวม 13 โครงการ 11,800,000 8,500,000  -  -

ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เชือ่มระหวา่ง ม.7 ต.ศรีค้ า - ม.7
ต.แม่ค า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 420.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
2,520.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ข้ามหนองห้วยไคร้ เชือ่มระหวา่ง
บ้านท่าเจริญ ม.10 ต.ศรีดอนชัย - 
บ้านตอง ม.6 ต.คร่ึง อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 1,400 ม.

จ านวนความยาว
ของสะพานทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เชือ่มระหวา่งบ้านศรีดอนมูล ม.9 
ต.สถาน - บ้านศรีดอนชัย ม.14
ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 2,000 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
12,000.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

10     



ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ ด ารงความสมบูรณ์และยัง่ยนื
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.2 การเกษตร

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างฝายน้ าล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
กัน้ล าน้ าห้วยเหีย้ะ ม.3 ต.โป่งแพร่
อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหวา่ง ม.2,ม.3 ม.4 ต.โป่งแพร่
และ ม.3 ม.5 ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว 
จ.เชียงราย 

เพือ่เก็บกักน้ าส าหรับใช้ใน
การเกษตรและระบายน้ า

สันฝายกวา้ง 6.00 ม. 
สูง 1.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนฝายน้ า
ล้นทีไ่ด้ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการอุปโภค
และบริโภค

ส านักการช่าง

2 ก่อสร้างคลองส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก
ล าน้ าแม่มอญ ม.2 ต. โป่งแพร่ อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหวา่ง
ม.2 ม.3 ต.โป่งแพร่ และ ม.3 ม.5 
ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 

เพือ่ใช้กักเก็บและส่งน้ า
เพือ่การเกษตร

ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว 185.00 ม.

500,000  -  -  - จ านวนคลอง
ส่งน้ าทีไ่ด้
ก่อสร้าง

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการอุปโภค
และบริโภค

ส านักการช่าง

1,000,000                  -                -                - ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการอุปโภค
และบริโภค

ส านักการช่าง3 ปรับปรุงคลองส่งน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็กฝายดินด า ช่วงระหวา่ง ม.7
ต.เจดียห์ลวง - ม.7 ต.แม่พริก 
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพือ่ส่งน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคกับประชาชนในพืน้ที่

ขนาดกวา้ง 2.50 ม.
ยาวรวม 860.00 ม.

จ านวนคลองส่ง
น้ าทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

11     



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.2 การเกษตร

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

1,000,000                  -                -                - 

รวม 4 โครงการ 3,000,000  -  -  -

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
น้ าใช้ในการอุปโภค
และบริโภค

ส านักการช่าง4 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีต
เสริมเหล็ก เชือ่มระหวา่ง ม.19 
ต.แม่อ้อ - ม.5 ต.สันมะเค็ด อ.พาน 
จ.เชียงราย

เพือ่ส่งน้ าใช้ในการอุปโภค
บริโภคกับประชาชนในพืน้ที่

ขนาดกวา้ง 1.50 ม.
ยาวรวม 500 ม.

จ านวนความ
ยาวของราง
ระบายน้ าที่
ได้รับการก่อสร้าง

12     



ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

300,000     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

300,000 จ านวนของ
แหล่งเรียนรู้
ทีไ่ด้รับการพัฒนา

มีชุมชนต้นแบบทีเ่ข้มแข็ง 
เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอ าเภอ 
สามารถบริหารจัดการการ
พัฒนาโดยวธิกีารร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผลประโชน์ 
ชุมชนมีความเชือ่มัน่ใน
ศักยภาพของตนเอง สามารถ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
คุณภาพชีวติของคนในชุมชน
ทุกระดับให้ดียิง่ขึน้

กองส่งเสริมฯ1 พัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชน
เข้มแข็งอยา่งยัง่ยนื

 - เพือ่พัฒนาศักยภาพชุมชน
ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน
 - เพือ่สนับสนุนความสามารถ
การบริหารจัดการในลักษณะ
ของการพัฒนาโดยวธิกีาร
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์

จ านวน 6 แหล่ง/ปี 300,000 300,000
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

640,000     2 ส่งเสริมการด าเนินการบริหารจัดการ
ด้านสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของกลุ่ม
พัฒนาสตรีจังหวดัเชียงราย

 - เพือ่อบรมให้ความรู้ด้าน
การบริหารจัดการร้านค้าชุมชน
ให้แก่กลุ่มสตรีและกลุ่มอาชีพ
 - เพือ่ให้กลุ่มสตรีและกลุ่ม
อาชีพได้เรียนรู้ เข้าใจในระบบ
การจัดสต็อคสินค้า การท าบัญชี
ร้านค้าทีถู่กต้องตามรูปแบบ
ครบวงจร
 - เพือ่ส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาความรู้ ทักษะของกลุ่ม
สตรีให้มีความเข้มแข็ง พึง่พา
ตนเองได้อยา่งสมบูรณ์

จ านวน 2 รุ่น  -  -  - จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองการบริหาร
จัดการร้านค้าขายปลีก ขายส่ง
ระบบสต็อคสินค้า มีความรู้
อยา่งครบวงจร

กองส่งเสริมฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

360,000     

รวม 3 โครงการ 1,300,000     300,000     300,000   300,000

 -  - จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองพัฒนาและ
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ เกิดแนวคิด
ในการใช้กระบวนการ
เทคโนโลยทีางการผลิต 
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ 
เพือ่การจ าหน่าย มีรายได้
เพิม่ขึน้

กองส่งเสริมฯ3 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มผู้ผลิตผ้า ทอผ้า 
กลุ่มพัฒนาสตรี และกลุ่มอาชีพจังหวดั
เชียงราย

 - เพือ่อบรมให้ความรู้ด้าน
การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ผ้าทอของจังหวดัเชียงราย
 - เพือ่ให้เกิดแนวคิดในการใช้
กระบวนการเทคโนโลยี
ทางการผลิต ยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพ
 - เพือ่ส่งเสริมศักยภาพ
และพัฒนาความรู้ ทักษะของ
กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพให้มีความ
เข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้อยา่ง
สมบูรณ์

จ านวน 18 อ าเภอ  -
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

รวม 2 โครงการ 500,000    300,000    300,000    300,000  

200,000

300,000 300,000 จ านวน
ฐานข้อมูลทีไ่ด้
จัดท า

สามารถสร้างระบบ จัดเก็บ
และจัดการ และให้บริการ
ฐานข้อมูลของวชิาการ
ด้านศาสนา วฒันธรรม และ
จารีตประเพณีท้องถิน่ของ 
อบจ.เชียงราย

ส านัก
การศึกษาฯ

1 จัดท าฐานข้อมูลด้านศาสนา วฒันธรรม
และจารีตประเพณีท้องถิน่

จัดท าข้อมูลทางศาสนา
ในท้องถิน่ วฒันธรรมในท้องถิน่
จารีตประเพณีในท้องถิน่

จ านวน 1 ระบบฐานข้อมูล 300,000 300,000

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

- - จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

เด็กและเยาวชนได้รับความรู้
และทักษะการเป็นมัคคุเทศก์
ท้องถิน่ในการแนะน า
และประชาสัมพันธช์ุมชน 
ด้วยจิตส านึกในคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในท้องถิน่ของ
ตนเอง น าปสู่การอนุรักษ์และ
ประชาสัมพันธก์ารท่องเทีย่ว
ท้องถิน่ได้อยา่งถูกต้องและ
เกิดประโยชน์แก่ท้องถิน่

กองส่งเสริมฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

2 ฝึกอบรมยวุสภาวฒันธรรมส่งเสริม
การท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมอ าเภอเทิง 
จังหวดัเชียงราย

เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ได้รับความรู้และทักษะการเป็น
มัคคุเทศก์ท้องถิน่ในการแนะน า
และประชาสัมพันธช์ุมชน 
ด้วยจิตส านึกในคุณค่าและ
ความภาคภูมิใจในท้องถิน่
ของตนเอง น าไปสู่การอนุรักษ์
และประชาสัมพันธ์
การท่องเทีย่วท้องถิน่ได้อยา่ง
ถูกต้อง และเกิดประโยชน์
แก่ท้องถิน่

จ านวน 3 รุ่น -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3  การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา เพือ่เพิม่มูลค่าการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

440,000     

รวม 1 โครงการ 440,000    440,000    440,000    440,000   

440,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

 - ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช
โดยชีววธิ ีการปรับปรุง
บ ารุงดินโดยไม่ใช้สารเคมี
และการพัฒนาพันธุข์้าว
ทีเ่หมาะสมกับการเกษตรยัง่ยนื
มีทัศนคติในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทีแ่ข็งแรงและ
รู้เท่าทันกระแสทุนนิยม

กองส่งเสริมฯ1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริม
การปลูกข้าวอินทรียโ์ดยยดึหลักทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง

เพือ่ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการ
จัดการศัตรูพืชโดยชีววธิ ี
การปรับปรุงบ ารุงดินโดยไม่ใช้
สารเคมีและการพัฒนาพันธุ์
ข้าวทีเ่หมาะสมกับเกษตรกรรม
ยัง่ยนื ปรับเปล่ียนทัศนคติ 
สร้างภูมิคุ้มกันทีเ่ข้มแข็งและ
รู้เท่าทันกระแสทุนนิยม

จ านวน 2 รุ่น/ปี 440,000 440,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

100,000     1 อบรมวทิยากรอาสาต่อต้านการทุจริต  - เพือ่อบรมบุคลากรทางการ
ศึกษาจากโรงเรียนในจังหวดั
เชียงรายให้มีความรู้และ
ความเข้าใจด้านสิทธแิละหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญ
 - เพือ่สร้างและเชือ่มประสาน
เครือข่ายบุคลากรทางการศึกษา
ในการต้านการทุจริตในพืน้ที่

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

 - บุคลากรทางการศึกษาใน
จังหวดัเชียงราย มีความรู้และ
ความเข้าใจ เร่ืองสิทธหิน้าที่
ของตนเองตามรัฐธรรมนูญ 
เพือ่ป้องกันการทุจริต
 - เกิดภาคีเครือข่ายในพืน้ที่
เพือ่ต้านการทุจริต และเกิด
ความตระหนักและเฝ้าระวงั
การทุจริตในพืน้ที ่มีการจัดการ
ความรู้ทีเ่ป็น Best Practice 
ด้านการทุจริต

ส านัก
การศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

200,000     

15,000       

จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

เยาวชนและประชาชนใน
จังหวดัเชียงราย มีความรู้และ
ความเข้าใจเร่ืองสิทธหิน้าที่
ของตนเองตามรัฐธรรมนูญ 
เพือ่ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน่
และเกิดภาคีเครือข่ายในพืน้ที่
เพือ่ต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ 
และเกิดความตระหนักและเฝ้า
ระวงัการทุจริตในพืน้ที่

ส านัก
การศึกษาฯ

 - เพือ่อบรมเยาวชนและ
ประชาชนให้มีความรู้
และความเข้าใจเกีย่วกับสิทธิ
และหน้าทีต่ามรัฐธรรมนูญ 
และสร้างจิตส านึกการตระหนัก
รับรู้ เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม
 - เพือ่เป็นช่องทางผลักดันและ
ป้องกันปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในสังคมไทย โดยใช้
กระบวนการอบรม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000

ตรวจติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย

 - เพือ่ทราบถึงประสิทธภิาพ
ของการน าแผนพัฒนาการศึกษา
อบจ.เชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติ
 - เพือ่ทราบถึงปัญหา อุปสรรค
ในการด าเนินงานตามโครงการ
ในแผนพัฒนาการศึกษา อบจ.
เชียงราย

จ านวน 2 คร้ัง / ปี 15,0003 15,000 15,000

2 ธรรมน าทางเยาวชนต่อต้านทุจริต

จ านวนคร้ังที่
ออกตรวจติดตาม

 - ทราบถึงประสิทธภิาพของ
การน าแผนพัฒนาด้าน
การศึกษาของ อบจ.เชียงราย 
น าไปสู่การปฏิบัติ
 - ทราบถึงระดับความพอใจ/
ความคิดเห็นของประชาชนต่อ
การด าเนินงานของส านัก
การศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม

ส านัก
การศึกษาฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

55,000   -   -   - 

750,000      750,000      750,000      750,000

4 ศึกษาแนวทางการจัดต้ังโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 2

เพือ่ศึกษาข้อมูล ระเบียบ
กฏหมาย กระบวนการ
และองค์ประกอบการจัดต้ัง
โรงเรียน อบจ.เชียงราย 2 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษาเสนอผู้บริหารและ
ส่วนทีเ่กีย่วข้องทราบ

ข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา จ านวน 1 เล่ม
ศึกษาดูงานสถานศึกษา
ต้นแบบ จ านวน 1 คร้ัง

 - จ านวนเล่ม
ข้อมูลสารสนเทศ
 - จ านวนคร้ังที่
ไปศึกษาดูงาน
สถานศึกษา
ต้นแบบ

อบจ.เชียงรายมีข้อมูล
สารสนเทศด้านการจัด
การศึกษาทีถู่กต้องครบถ้วน 
สามารถใช้เป็นแนวทางการ
จัดต้ังโรงเรียน อบจ.เชียงราย 2
และด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาของจังหวดัเชียงราย
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิน่
และได้ขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษาระหวา่ง 
อบจ.เชียงราย และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้อง

ส านัก
การศึกษาฯ

 - มีหลักสูตรการศึกษา
ตามอัธยาศัยและตรงกับความ
ต้องการของประชาชน นักเรียน
นักศึกษา
 - ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
หลากหลาย และยกระดับ
คุณภาพการศึกษาตามความ
สนใจ พร้อมทัง้สามารถ
น าไปใช้ในชีวติประจ าวนั

ส านัก
การศึกษาฯ

5 มหาวทิยาลัยชีวติ  - เพือ่ส ารวจความต้องการใน
การจัดท าหลักสูตรการศึกษา
หาความรู้ในรูปแบบต่างๆ
ตามความสนใจ 
 - มีหลักสูตรการจัดการศึกษา
ตามอัธยาศัย
 - เพือ่ส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและสามารถ
น าความรู้มาประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

จ านวน 3 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

25,000,000  25,000,000  50,000,000   - 

200,000   -   -   - 

รวม 7 โครงการ 26,320,000    26,165,000   51,165,000   1,165,000

6 ก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้มีชีวติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย

 - เพือ่ให้ประชาชนในท้องถิน่
และจังหวดัใกล้เคียงได้มี
สถานทีศึ่กษาค้นควา้หาความรู้
ในรูปแบบต่างๆ ตามความสนใจ
 - เพือ่ส่งเสริมและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและสามารถ
น าความรู้มาประยกุต์ใช้ใน
ชีวติประจ าวนัได้

อุทยานการเรียนรู้มีชีวติ 
องค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงราย จ านวน
1 แห่ง

จ านวนอุทยาน
การเรียนรู้มีชีวติ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดั
เชียงรายทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

อุทยานการเรียนรู้มีชีวติ 
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงรายมีความพร้อมในการ
ให้บริการ เป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ ค้นควา้ด้านต่างๆ

ส านัก
การศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงรายได้รับ
การปรับปรุงซ่อมแซมให้อยูใ่น
สภาพทีใ่ช้งานได้ เพือ่รองรับ
การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

ส านัก
การศึกษาฯ

7 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย และ
รองรับการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

อาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ จ านวน 7 หลัง

จ านวนอาคาร
เรียนและอาคาร
ประกอบทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
ซ่อมแซม
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
ในการเฝ้าระวงัโรคติดต่อ
จังหวดัเชียงราย

เพือ่อบรมผู้เกีย่วข้องให้สามารถ
น าแอปพลิเคชัน่ผ่อดีดี มาใช้ใน 
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
การระบาดของโรค การเตือนภัย
ในพืน้ทีอ่ยา่งมีประสิทธภิาพ 
ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 153,600     153,600     153,600     153,600     จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ
การน าแอปพลิเคชัน่
ผ่อดีดีมาใช้ในการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสาร
การระบาดของโรค
การเตือนภัยในพืน้ที่
อยา่งมีประสิทธภิาพ 
ทันต่อเหตุการณ์
ท าให้สามารถควบคุม
การแพร่ระบาดของโรค
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองส่งเสริมฯ

รวม 1 โครงการ 153,600     153,600     153,600     153,600     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2  สาธารณสุข
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เสริมสร้างความรู้พัฒนาคุณภาพชีวติ
เพือ่การอยูร่่วมกันระหวา่งผู้ด้อยโอกาส
คนไร้ทีพ่ึง่ และชุมชน

เพือ่อบรมให้ความรู้
แก่ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ทีพ่ึง่ รวมถึงชุมชนได้มี
ความรู้เร่ืองแนวทางในการ
ขอรับการสงเคราะห์
ช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ของรัฐ และสามารถเข้าถึง
บริการของรัฐได้

จ านวน 2 รุ่น 170,000       -   -   - จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

ผู้ด้อยโอกาสและ
คนไร้ทีพ่ึง่ รวมถึงชุมชน
มีความรู้เร่ืองแนวทาง
ในการขอรับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ
จากหน่วยงานของรัฐ 
และสามารถเข้าถึง
บริการของรัฐได้

กองป้องกันฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

23     



2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2 เสริมสร้างความเข้าใจ เจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและ
ความพิการ

เพือ่อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในการท างาน
ร่วมกับคนพิการ สร้างเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการ
และความพิการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000          200,000      200,000      200,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

เจ้าหน้าที ่อปท. 
ทีป่ฏิบัติงานด้านคน
พิการ คณะกรรมการ
ศูนยบ์ริการคนพิการ
มีความรู้ความเข้าใจใน
การท างานร่วมกับคน
พิการ  มีเจตคติ
เชิงสร้างสรรค์ต่อผู้พิการ
และความพิการ

กองส่งเสริมฯ

3 ค่ายครอบครัว เพือ่ส่งเสริมการท าบทบาท
หน้าทีอ่ยา่งเหมาะสมของ
สมาชิกครอบครัว ส่งเสริม
สัมพันธอ์ันดีสัมพันธท์ีดี่
ความรัก ความอบอุน่ 
วถิีประชาธปิไตยภายใน
ครอบครัว

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 140,000          140,000      140,000      140,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

สมาชิกครอบครัวปฏิบัติ
ตัวตามบทบาท
หน้าทีอ่ยา่งเหมาะสม 
เกิดสัมพันธภาพทีดี่ 
เกิดวถิีความเป็น
ประชาธปิไตย
ในครอบครัว

กองส่งเสริมฯ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4 สงเคราะห์ผู้ป่วยทีย่ากไร้ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดั

เพือ่สงเคราะห์ผู้ป่วย
ทีย่ากไร้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเพือ่เข้ารับ
การรักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลของ
ทางราชการ

ผู้ป่วยทีย่ากไร้จาก 18 
อ าเภอในจังหวดัเชียงราย 
ไม่เกิน 3 คร้ัง/คน/ปี

250,000          500,000      500,000      500,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การช่วยเหลือ

ผู้ป่วยทีย่ากไร้ได้รับการ
สงเคราะห์
เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง
เพือ่เข้ารับการ
รักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล หรือ
สถานพยาบาลของ
ทางราชการ

กองส่งเสริมฯ

รวม 4 โครงการ 760,000     840,000     840,000     840,000     
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

500,000     

400,000     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื

2 พัฒนาต้นแบบระบบริหารจัดการขยะ
ระดับคลัสเตอร์

เพือ่อบรมให้ความรู้เร่ืองการน า
เทคโนโลยมีาก าจัดขยะ
ปลายทางอยา่งมีประสิทธภิาพ 
และศึกษาดูงานต้นแบบ
การใช้เทคโนโลยทีีก่ าจัดขยะ
ปลายทางอยา่งเหมาะสม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

สามารถแก้ไขปัญหา
ขยะปลายทางโดยใช้
เทคโนโลยทีีท่ันสมัย
ในพืน้ทีต้่นแบบ 
และอ าเภออืน่ๆ ได้

กองส่งเสริมฯ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยัง่ยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

500,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

สามารถส่งเสริม
นวตักรรมการก าจัดขยะ
ชุมชนได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

กองส่งเสริมฯ1 ส่งเสริมนวตักรรมการบริหารจัดการ
ส าหรับการก าจัดขยะชุมชน

เพือ่พัฒนาและต่อยอด
องค์ความรู้นวตักรรม
การก าจัดขยะชุมชน
ในพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 500,000 500,000
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื
แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

50,000       

รวม 3 โครงการ 950,000 950,000 950,000 950,000

50,000 50,000 จ านวนส่ือทีไ่ด้
จัดท า

ประชาชนทุกพืน้ทีม่ี
ความรู้เร่ืองการคัดแยก
ขยะครัวเรือนให้ถูกต้อง
อยา่งเป็นระบบครบวงจร

กองส่งเสริมฯ3 รณรงค์ประชาสัมพันธก์ารคัดแยกขยะ
ครัวเรือนจังหวดัเชียงราย

เพือ่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้งานด้านการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อม เช่น 
การอนุรักษ์น้ า และการอนุรักษ์
ป่า การคัดแยกขยะแต่ละ
ประเภทให้ถูกต้องอยา่งเป็น
ระบบครบวงจร ให้ทัว่ถึง
ทุกพืน้ทีข่องจังหวดัเชียงราย

จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

50,000
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 2,000,000   

รวม 1 โครงการ 2,000,000  -  -  -

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

  - จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

 - มีการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที ่9 มาปรับใช้ 
ในชุมชนให้มีความ
เป็นอยูอ่ยา่งยัง่ยนื
ผู้น าชุมชนมีความรู้
ความสามารถ เกิดการ
เรียนรู้ใหม่ๆ 
เพิม่ทักษะในการท างาน
ร่วมกัน บริหารจัดการ
ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถพึง่พาตนเองได้

กองส่งเสริมฯพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนและ
คณะกรรมการชุมชนด้วยการอนุรักษ์
พลังงาน ส่ิงแวดล้อม และเศรษฐกิจ
พอเพียง

 - เพือ่จัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน ส่งเสริมให้มี
ความรู้ความสามารถ 
และเกิดทักษะในการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน สามารถ
บริหารจัดการชุมชนให้
เข้มแข็ง พึง่พาตนเองได้
อยา่งยัง่ยนื
 - เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชน
สร้างจิตส านึกร่วมกัน
ในการอนุรักษ์พลังงาน 
พลังงานทดแทน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม ทีเ่ชือ่มโยงกับ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิน่

จ านวน 2 รุ่น   -   - 
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกล าเหมืองเลียบพนังสายล่าง 
ช่วงระหวา่ง ม.5 ต.ริมกก - ม.15 
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดกวา้ง 3.50 ม. 
ลึก 1.50  ม.
ยาว 4,500 ม.

500,000                    -                -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

2 ขุดลอกแก้มลิง ม.3 ต.ทานตะวนั อ.พาน
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหวา่ง
ม.3 ม.5 ม.12 ต.ทานตะวนั และ ม.9 
ม.11 ต.หัวง้ม อ.พาน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

พืน้ทีป่ระมาณ 4,000 
ตร.ม. ลึก 2.50 ม.

500,000                    -                -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

3 ขุดลอกล าเหมืองแม่เปิน ช่วงระหวา่ง 
ม.10 ต.ปุาซาง - ม.3 ม.4 ม.6 ม.10
ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดกวา้ง 4.00 ม. 
ลึก 1.50  ม.
ยาว 9,550 ม.

500,000                    -                -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

4 ขุดลอกหนองมน ม.6 ต.ห้วยซ้อ 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหวา่ง ม.6 ต.ห้วยซ้อ และ 
ม.4 ต.คร่ึง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 
5,000 ตร.ม.
ลึก 2.50  ม.

500,000                    -                -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยัง่ยนื

งบประมาณและทีผ่่านมา
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

5 ขุดลอกหนองผาโตน ม.9 ต.หนองปุาก่อ
อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหวา่ง ม.9 ต.หนองปุาก่อ และ
ม.5 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 
5,000 ตร.ม.
ลึก 2.00  ม.

500,000                    -                -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

6 ขุดลอกแก้มลิง ม.10 ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน
จ.เชียงราย ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหวา่ง
ต.ศรีค้ า ต.ปุาซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

พืน้ทีป่ระมาณ 4-1-50 ไร่ 
(7,000 ตร.ม.) 
ลึกเฉล่ีย 5.00 ม.

500,000                    -                -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

7 ขุดลอกหนองห้วยไคร้ 
ช่วงระหวา่งบ้านท่าเจริญ ม.10 
ต.ศรีดอนชัย - บ้านตอง ม.6 ต.คร่ึง
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดพืน้ทีป่ระมาณ 
5,000 ตร.ม.
ลึก 2.50  ม.

 - 500,000                    -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

8 ขุดลอกสันดอนปากล าน้ าอิง
ช่วงระหวา่งบ้านดอนมหาวนั ม.9 
ต.เวยีง - บ้านปากอิง ม.16 ต.ศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดกวา้ง 30.00 ม.
ยาว 150.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
4,500 ตร.ม.

 - 500,000                    -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

9 ขุดลอกหนองหญ้าม้า ช่วงระหวา่ง
บ้านโจโก้ ม.10 ต.เวยีง - 
บ้านทุง่ใหม่หมด ม.7 ต.สถาน 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดกวา้ง 40.00 ม.
ยาว 180.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
7,200 ตร.ม.

 - 500,000                    -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ที่
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

งบประมาณและทีผ่่านมา
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

โครงการ วัตถุประสงค์

10 ขุดลอกหนองปลาเพีย้ ช่วงระหวา่ง
บ้านทุง่อ่าง ม.6 ต.สถาน - ศรีดอนชัย 
ม.14 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ 
จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาแหล่งน้ า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาด 2 ไร่ 1 งาน
หรือปริมาตรดินขุดไม่
น้อยกวา่ 10,200 ลบ.ม.

 - 500,000                    -                - จ านวนแหล่งน้ า
ทีไ่ด้รับการ
ขุดลอก

ประชาชนมีน้ าใช้
เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

2,000,000   2,000,000   2,000,000   2,000,000   

400,000     

รวม 12 โครงการ 5,400,000 4,400,000 2,400,000 2,400,000

จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาแหล่งน้ า
ตามแนวพระราชด าริ 
ช่วยอนุรักษ์ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
แก้ไขปัญหาน้ าเพือ่
อุปโภคบริโภค
และน้ าเพือ่การเกษตร

กองส่งเสริมฯ11 อบรมเชิงปฏิบัติการในการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาน้ าเพือ่อุปโภคบริโภค
อยา่งมีส่วนร่วมในพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย

เพือ่สนองพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที ่9
และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ ใน
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพือ่ชะลอและกักเก็บน้ า
ไวใ้ช้ในการเกษตร และ
ฟืน้ฟูปุาชุมชนให้กลับคืน
ความอุดมสมบูรณ์อยา่ง
ยัง่ยนื

จ านวน 8 รุ่น

12 ต้นแบบส่งเสริมการบริหารจัดการน้ า
อยา่งยัง่ยนื

เพือ่อบรมให้ความรู้
เร่ืองการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ า ส่งเสริม
ศูนยก์ารเรียนรู้
การบริหารจัดการน้ า
อยา่งยัง่ยนืในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ประชาชนและผู้มีส่วน
เกีย่วข้องได้รับความรู้
เร่ืองการวางแผนการ
บริหารจัดการน้ า 
อยา่งยัง่ยนืในพืน้ที่
จังหวดัเชียงราย

กองส่งเสริมฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

120,000          120,000      120,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดงาน

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในจังหวดัเชียงราย 
ได้น้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธคุิณของ
พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
รัชกาลที ่5 ทีท่รงโปรดเกล้า
จัดให้มีการปกครองส่วน
ท้องถิน่ในประเทศไทย

ส านักปลัดฯ1 วนัท้องถิน่ไทย เพือ่จัดงานวนัท้องถิน่ไทย
และน้อมร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคุิณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว
รัชกาลที ่5 ทีท่รงโปรดเกล้า
จัดให้มีการปกครองส่วน
ท้องถิน่ใน
ประเทศไทย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี      120,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

32     



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

150,000     

240,000     

ปรับปรุงศูนยข์้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย

 - เพือ่ปรับปรุงภายในศูนย์
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย
มีพืน้ทีเ่ป็นสัดส่วน อ านวย
ความสะดวกให้กับประชาชน
ทีเ่ข้ามาใช้บริการ
 - เพือ่จัดให้มีวสัดุครุภัณฑ์ 
เช่น ตู้เอกสารแสดง
แฟ้มข้อมูลเอกสารตามที่
กฏหมายก าหนด 
 - เพือ่จัดให้มีระบบ
สารสนเทศให้บริการแก่
ประชาชนในการสืบค้นหา
ข้อมูล

จ านวน 1 ศูนย์   -   -   - จ านวนศูนย์
ข้อมูลข่าวสาร
ขององค์การ
บริหารส่วน
จังหวดัเชียงราย
ทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง

ศูนยข์้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงราย มีพืน้ทีเ่ป็นสัดส่วน
 อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนทีเ่ข้ามาใช้บริการ
ในการสืบค้นหาข้อมูล

ส านักปลัดฯ

3 อบรมให้ความรู้เยาวชนในสถานศึกษา
ในเขตทีต้ั่งศูนยย์ติุธรรมชุมชนองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย

เพือ่ให้เยาวชนได้รับความรู้
ด้านกฏหมายเบือ้งต้น 
กระบวนการของกฏหมาย 
และขัน้ตอนในการ
ปฏิบัติงานของศูนยย์ติุธรรม
ชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย

2

จ านวน 4 รุ่น/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

เยาวชนทีเ่ข้าอบรม
ได้ความรู้ด้านกฏหมาย
เบือ้งต้นทีเ่กีย่วข้องกับ
เยาวชนทีส่ามารถ
น าไปใช้ในชีวติประจ าวนัได้

ส านักปลัดฯ     240,000      240,000      240,000
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4 150,000     

5 100,000     

6 8,000        กองการ
เจ้าหน้าที่

     100,000

     150,000เพิม่ประสิทธภิาพการจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย

เพือ่ให้การด าเนินการจัดเก็บ
ภาษีและค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงรายเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธภิาพ ถูกต้อง
ครบถ้วนและยติุธรรม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี      150,000      150,000

จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับพ.ร.บ. อบจ. 
พ.ศ. 2540 และ ทีแ่ก้ไข
เพิม่เติม ถึง (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2552 ระเบียบพัสดุฯ
 ทีเ่กีย่วข้อง การเปิดเผย
ข้อมูลและขอดูข้อมูลตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

กองพัสดุฯ

เชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงราย ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น

เพือ่การยกยอ่ง เชิดชูเกียรติ
ข้าราชการและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงราย ผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น

จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุงองค์การ
บริหารส่วนจังหวดั
มีประสิทธภิาพ ถูกต้อง
ครบถ้วนและยติุธรรม

กองคลัง

จ านวน 1 คร้ัง/ปี         8,000         8,000

เสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริต
ด้านพัสดุ

เพือ่จัดอบรมให้ความรู้
เกีย่วกับ พ.ร.บ. อบจ. 
พ.ศ. 2540 และทีแ่ก้ไข
เพิม่เติมถึง (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2552 ระเบียบพัสดุฯ
ทีเ่กีย่วข้อง การเปิดเผย
ข้อมูลและขอดูข้อมูล
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
พ.ศ. 2540 การปฏิบัติหน้าที่
ประชาคมหมูบ่้าน/ต าบล

จ านวน 2 รุ่น/ปี      100,000      100,000

        8,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดงาน

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงราย ผู้ได้รับการ
คัดเลือก มีความภาคภูมิใจ
ในการได้รับการเชิดชูเกียรติ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

7 60,000      

8 60,000      อบรมให้ความรู้การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน

 - เพือ่เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจให้แก่คณะ
ผู้บริหาร อบจ. ส.อบจ. 
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของ อบจ.เชียงราย ในเร่ือง
การป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่
 - เพือ่เป็นการป้องกันการ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กรหน่วยงาน ส่งผลต่อ
การบริหารงานแบบโปร่งใส 
ห่างไกลทุจริต และเป็นการ
ต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ภายใน
หน่วยงาน

จ านวน 1 คร้ัง   -   -   - จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

คณะผู้บริหาร อบจ. ส.อบจ.
และข้าราชการ เจ้าหน้าที่
ของ อบจ.เชียงราย 
มีความรู้ความเข้าใจในเร่ือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
มาตรการป้องกัน
ในเร่ืองของผลประโยชน์
ทับซ้อน

กองกิจการ
สภาฯ

  - จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ส.อบจ.เชียงราย 
มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทอ านาจหน้าทีข่อง
ตนเองและฝ่ายสภาฯ 
ในการท าหน้าทีใ่นฐานะ
ผู้ตรวจสอบการท างานของ
ฝ่ายบริหาร

กองกิจการ
สภาฯ

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทอ านาจหน้าทีข่องฝ่ายสภาฯ
ในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร

 - เพือ่เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ ส.อบจ. 
เชียงราย ในบทบาทหน้าที่
ของฝ่ายสภา
 - เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในระบบการ
ตรวจสอบฝ่ายบริหาร
ได้อยา่งถูกต้อง
 - เพือ่สร้างการบริหารงาน
ของท้องถิน่ให้เป็นไปอยา่ง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เป็นการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่

จ านวน 1 คร้ัง   -   - 
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

9 1,000,000  

10 1,000,000  

  - จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาตนเอง
และกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับท้องถิน่ใน
การพัฒนาชุมชน
และท้องถิน่ ตามรูปแบบ
การปกครองท้องถิน่บน
พืน้ฐานการปกครองตาม
ระบอบประชาธปิไตยอยา่ง
ถูกต้อง

กองกิจการ
สภาฯ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนเพือ่การพัฒนาท้องถิน่

เพือ่อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในรูปแบบการบริหาร
และการปกครองท้องถิน่ 
ตลอดจนการแนวทางการมี
ส่วนร่วมเพือ่พัฒนาท้องถิน่
ในรูปแบบของการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามระบอบ
ประชาธปิไตย และการศึกษา
ดูงานต้นแบบทางการบริหาร
จัดการทีดี่ แก่ผู้น าชุมชน 
และประชาชนทัว่ไปใน
จังหวดัเชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง   -   -   - จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
ในการพัฒนาตนเอง
และกระบวนการ
มีส่วนร่วมกับท้องถิน่ใน
การพัฒนาชุมชน
และท้องถิน่ ตามรูปแบบ
การปกครองท้องถิน่บน
พืน้ฐานการปกครองตาม
ระบอบประชาธปิไตยอยา่ง
ถูกต้อง

กองกิจการ
สภาฯ

อบรมเพือ่พัฒนาศักยภาพผู้น าท้องถิน่
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิน่

เพือ่อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจในรูปแบบการบริหาร
และการปกครองท้องถิน่ 
ตลอดจนแนวทางการมี
ส่วนร่วมเพือ่พัฒนาท้องถิน่
ในรูปแบบของการปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตามระบอบ
ประชาธปิไตย และการศึกษา
ดูงานต้นแบบทางการบริหาร
จัดการทีดี่แก่ผู้น าชุมชน 
และประชาชนทัว่ไปใน
จังหวดัเชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง   -   - 
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

11 500,000     

รวม 11 โครงการ 3,388,000 1,118,000 1,118,000 1,118,000 

     500,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

บุคลากรของ อบจ.
เชียงรายและผู้เกีย่วข้อง 
มีประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการด้านการ
พัฒนาเมืองและท้องถิน่ 
ด้านการท่องเทีย่ว ด้านการ
จัดการกีฬา ศิลปวฒันธรรม
 การวางผังเมืองและ
ส่ิงแวดล้อม

กองกิจการ
สภาฯ

ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิม่ศักยภาพ
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวดัและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย

เพือ่อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ข้าราชการ อบจ.
และ ส.อบจ.เชียงราย
ในการบริหารจัดการภายใน
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ และเพือ่ให้การ
บริหารงานของ อบจ.
เชียงราย มีมาตรฐาน
จริยธรรม คุณธรรม และ
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้

จ านวน 1 คร้ัง/ปี      500,000      500,000
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

240,000     ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีความรู้เบือ้งต้น
เกีย่วกับกฏหมาย
ต่างๆ ทีจ่ะน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนั และได้
เผยแพร่ให้ความรู้
ด้านกฏหมายต่างๆ ที่
ควรรู้แก่ประชาชน

     240,000      240,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ส านักปลัดฯ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

1 ศูนยย์ติุธรรมชุมชนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงรายเคล่ือนที่

 - เพือ่เผยแพร่ให้ความรู้
ด้านกฏหมายต่างๆ 
ทีค่วรรู้แก่ประชาชน 
เพือ่ใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจ าวนั
 - เพือ่อ านวยความ
สะดวกในการมารับ
บริการด้านกฏหมาย
 - เพือ่รับทราบถึงปัญหา
ความต้องการทางด้าน
กฎหมายของประชาชน
อยา่งแท้จริง

จ านวน 4 รุ่น/ปี      240,000
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2 1,000,000   

3 500,000     ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข มีความ
เสมอภาคทาง
การเมืองในชุมชน มี
ความรู้ความเข้าใจ
การพัฒนาการเมือง
กับการพัฒนาท้องถิน่
มากขึน้

กองกิจการสภาฯจ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการเมือง  - เพือ่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุข
 - เพือ่ส่งเสริมความเข้าใจ
ในสิทธเิสรีภาพทาง
การเมืองให้กับชุมชน 
ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจในสิทธเิสรีภาพทาง
การเมืองกับการพัฒนา
ท้องถิน่ให้มากขึน้

จ านวน 1 คร้ัง/ปี      500,000      500,000      500,000

เสริมสร้างชุมชนแห่งความสามัคคี  - เพือ่เสริมสร้างชุมชน
แห่งความปรองดองและ
สามัคคี
 - เพือ่สร้างชุมชนให้เกิด
ความรัก เป็นอันหนึง่อัน
เดียวกัน

จ านวน 2 รุ่น/ปี    1,000,000    1,000,000    1,000,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างให้
เกิดชุมชนสมานฉันท์
ด้วยวฒันธรรมสันติ
วธิ ีสังคมเกิดความรัก
ความสามัคคี 
เป็นการเฝ้าระวงั
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาอันอาจน าไปสู่
ความแตกแยกใน
ชุมชนและสังคม

กองกิจการสภาฯ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4 1,000,000   

รวม 4 โครงการ 2,740,000  2,740,000  2,740,000  2,740,000  

กองกิจการสภาฯส่งเสริมประชาธปิไตย  - เพือ่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบ
ประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็น
ประมุข และแสดงออก
ทางการเมืองอยา่งถูกต้อง
 - เพือ่ให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจการ
พัฒนาการเมืองกับการ
พัฒนาท้องถิน่และการ
ด าเนินงานตามนโยบายที่
ส าคัญของรัฐบาล เป็น
การเสริมสร้าง
ความสัมพันธท์ีดี่ระหวา่ง
หน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชน 

จ านวน 2 รุ่น/ปี    1,000,000    1,000,000    1,000,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจใน
ระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข และ
แสดงออกทาง
การเมืองอยา่งถูกต้อง
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บัญชีโครงการพัฒนา 
ส าหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 



ผ. 07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
และการท่องเที่ยว

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6         1,575,000     - -             - -              - -             6           1,575,000     
แผนงาน 3.2 การเกษตร 2         300,000       -  -  -  -  -  - 2           300,000        

รวมยทุธศาสตร์ที่ 2 8        1,875,000    -  -  -  -  -  - 8           1,875,000    
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา 4         1,400,000     - -             - -              - -             4           1,400,000     
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 1         80,000         -  -  -  -  -  - 1           80,000         

รวมยทุธศาสตร์ที่ 3 5        1,480,000   5           1,480,000    
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน 2.5 สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 6         180,000       - -             - -              -  - 6           180,000        
รวมยทุธศาสตร์ที่ 4 6        180,000       - -             - -             -  - 6           180,000       

รวมทั้งสิน้ 19       3,535,000    -  -  -  -  -  - 19         3,535,000    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
ยทุธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560
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ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
175,000 ทีท่ าการปกครอง

อ.พาน
- - จ านวนคร้ังที่

ได้อุดหนุน
สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพืน้ที ่
อ.พาน ช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนท้องถิน่ 
และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
เกีย่วกับ อ.พาน 
ให้นักท่องเทีย่ว
ได้รู้จักมากยิง่ขึน้

กองแผนและ
งบประมาณ

1 จัดงานมหกรรมผลิตภัณฑ์และของดี
อ าเภอพาน

เพือ่สร้างรายได้ให้แก่
ประชาชนในพืน้ที ่อ.พาน 
และประชาสัมพันธข์องดี 
อ.พาน ส่งเสริมการท่องเทีย่ว
ให้เกิดความหลากหลาย
สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ให้กับเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนท้องถิน่ เสริมสร้าง
ความรัก ความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชน

จ านวน 1 คร้ัง -

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา เพือ่เพิม่มูลค่าการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

100,000

400,000

100,000 กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวฒันธรรม
อ าเภอแม่สาย

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
การอนุรักษ์
ประเพณี 
วฒันธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิน่

จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
การรักษาและด ารง
ไวซ่ึ้งงานศิลปะและ
วฒันธรรมไทล้ือ
และเสริมสร้าง
ความสัมพันธอ์ันดี
ให้เกิดขึน้ภายใน
ชุมชนและอ าเภอ
ใกล้เคียงด้วยมิติ
ทางวฒันธรรม

จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

4 งานสืบสานชาติพันธุไ์ทยล้ือ เพือ่สืบสานวฒันธรรมไทยล้ือ
ของอ าเภอแม่สาย และ
เสริมสร้างความสัมพันธอ์ันดี
ให้เกิดขึน้ภายในชุมชนและ
อ าเภอใกล้เคียงด้วยมิติ
ทางวฒันธรรม

เพือ่อนุรักษ์ศิลปะและ
วฒันธรรมของอ าเภอแม่สาย
และร่วมถ่ายทอดให้แก่เด็ก 
นักเรียน เยาวชนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้และรู้จักความเป็น
ตัวตนของตัวเองให้มากขึน้

-

-

งานอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมอ าเภอแม่สาย

- จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

ประชาชนในพืน้ทีม่ี
การอนุรักษ์
ประเพณี 
วฒันธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิน่
และมรีายได้เพิม่มาก
ขึน้

อบต.แม่สลองใน

- กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวฒันธรรม
อ าเภอแม่สาย

กองแผนและ
งบประมาณ

-2 จัดงานวฒันธรรมชาวดอย 
ดอกบัวตองบานทีบ่้านหัวแม่ค า 
คร้ังที ่27

เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี วฒันธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิน่ของ
ชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ 
ให้อยูอ่ยา่งยัง่ยนื และ
ส่งเสริมการท่องเทีย่ว

จ านวน 1 คร้ัง

จ านวน 1 คร้ัง -

-

จ านวน 1 คร้ัง - -

3
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรม และนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

200,000

600,000

รวม 6  โครงการ 1,575,000  -  -  -

ประชาชน และ
เยาวชนในพืน้ที ่
อ.เทิง ได้สืบสาน
ภูมิปัญญา
ศิลปะการแสดง
ท้องถิน่ อ.เทิง

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวฒันธรรม
อ.เทิง

5 ส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญา
ศิลปะการแสดงท้องถิน่อ าเภอเทิง

เพือ่ส่งเสริมสืบสาน
ภูมิปัญญาศิลปะการแสดง
ท้องถิน่ อ.เทิง ให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนได้เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาด้านศิลปะการแสดง
ของท้องถิน่ตนเองและ
ท้องถิน่อืน่

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวฒันธรรม
อ.เทิง

จ านวน 1 คร้ัง -

6 จัดงานข่วงมหกรรมวฒันธรรม
เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 
เผยแพร่วถิีชีวติกลุ่มชาติพันธุอ์ าเภอเทิง

เพือ่จัดงานข่วงมหกรรม
วฒันธรรมเสริมสร้างแหล่ง
เรียนรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิน่ทางด้านศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ เผยแพร่วถิี
ชีวติกลุ่มชาติพันธุ ์อ.เทิง

จ านวน 1 คร้ัง - - - จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

ประชาชนในพืน้ที ่
อ.เทิง มีแหล่งเรียนรู้
 ถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิน่
ทางด้านศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม 
และแลกเปล่ียน
เรียนรู้
ประสบการณ์
เผยแพร่วถิีชีวติ
กลุ่มชาติพันธุ ์
อ.เทิง

- - จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน
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ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
200,000

100,000

รวม 2 โครงการ 300,000  -  -  -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา เพือ่เพิม่มูลค่าการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

2 จัดงานเทศกาลองุ่นไร้เมล็ดอ าเภอ
เวยีงแก่น ประจ าปี 2561

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนใน
พืน้ทีม่ีรายได้และส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

1 จัดงานเทศกาลส้มโอและของดีอ าเภอ
เวยีงแก่น ประจ าปี 2561

เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนใน
พืน้ทีม่ีรายได้และส่งเสริม
การท่องเทีย่ว

จ านวน 1 คร้ัง - - - จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

ประชาชนมีรายได้
เพิม่มากขึน้

กองแผนและ
งบประมาณ

ทีท่ าการปกครอง
อ.เวยีงแก่น

จ านวน 1 คร้ัง - ประชาชนมีรายได้
เพิม่มากขึน้

กองแผนและ
งบประมาณ

ทีท่ าการปกครอง
อ.เวยีงแก่น

- - จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน
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ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

600,000

150,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

ส านักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวดัเชียงราย

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

- จ านวนคร้ัง
ทีไ่ด้อุดหนุน

นักเรียนโรงเรียนพระ
ปริยติัธรรม
แผนกสามัญศึกษาได้รับ
การส่งเสริมทางด้าน
การศึกษา

กองแผนและ
งบประมาณ

1 พัฒนาทักษะวชิาการแก่นักเรียน
เพือ่เชือ่มสัมพันธแ์ละบูรณาการ
การเรียนรู้สู่ชุมชนและสังคม

เพือ่ส่งเสริม และให้การศึกษา
แก่โรงเรียนพระปริยติัธรรม
แผนกสามัญศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง - -

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน 2.1 การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่

2 เสริมสร้างปัญญา พัฒนาไปสู่
การศึกษาไทย ด้วยกิจกรรม
สะเต็มศึกษา

 - เพือ่พัฒนาสมรรถนะด้าน
การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
ให้กับครูผู้สอน
- เพือ่สร้างเสริมความเข้าใจที่
ถูกต้องเกีย่วกับสะเต็มศึกษา
ในการพัฒนาการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

จ านวน 1 คร้ัง - โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

- - จ านวนคร้ัง
ทีไ่ด้อุดหนุน

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
มีการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบสะเต็มศึกษาใน
สถานศึกษา โดยครูใน
สถานศึกษาได้จัดท า
รายงาน วธิกีารแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานการเรียนการ
สอนในชัน้เรียน

กองแผนและ
งบประมาณ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน 2.1 การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่

150,000 โรงเรียนอนุบาล
เชียงของ

- - จ านวนคร้ัง
ทีไ่ด้อุดหนุน

 - นักเรียนมีผลงานและ
ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
แข่งขันในระดับภาคเหนือ
และระดับประเทศ
 - นักเรียนและครูได้
แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง
 - ชุมชนและผู้ปกครองมี
ส่วนร่วมในการจัด
นิทรรศการ
 - นักเรียนได้ประสบการ
ตรง และพัฒนาทักษะ
ชีวติอยูใ่นสังคมได้อยา่งมี
ความสุข

กองแผนและ
งบประมาณ

3 เปิดโลกวชิาการอนุบาลเชียงของ  - เพือ่จัดงานให้นักเรียนได้
แสดงออกซ่ึงความสามารถ
ทางวชิาการและด้านวชิาชีพ
- เพือ่ให้ผู้ปกครอง ชุมชน 
ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัด
การศึกษาร่วมกัน
 - เพือ่เสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหวา่งโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานในท้องถิน่
- เพือ่เสริมสร้างศักยภาพ
ของครูและนักเรียน ได้น า
ความรู้แต่ละสาระการเรียนรู้
มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกัน
และกัน

จ านวน 1 คร้ัง -
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน 2.1 การศึกษา
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

ที่

500,000

รวม 4 โครงการ 1,400,000 - - -

4 พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด
ตามยคุไทยแลนด์ 4.0 
โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์

 - เพือ่ปรับปรุงห้องสมุด
ตามยคุไทยแลนด์ 4.0
ทีเ่อือ้ต่อการศึกษาเรียนรู้
 - เพือ่เสริมสร้างให้นักเรียน 
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
และชุมชน เป็นบุคคล
แห่งการอ่านรักการศึกษา
ค้นควา้ด้วยตนเองอยา่ง
ต่อเนือ่งและตลอดชีวติ
 - เพือ่เป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ทีมุ่ง่เน้นเทคโนโลยี
ในแบบการให้บริการ
ในระบบอัตโนมัติ และใช้
นวตักรรมทีท่ันสมัย
ในการศึกษาเพือ่อ านวย
ความสะดวกให้กับนักเรียน 
ครู บุคลากรในโรงเรียน
ประชาชน บุคลากรทัว่ไป 
และชุมชน มีโอกาสได้ใช้
ห้องสมุดตามยคุ
ไทยแลนด์ 4.0

จ านวน 1 คร้ัง - โรงเรียนด ารง
ราษฎร์สงเคราะห์

- - จ านวนคร้ัง
ทีไ่ด้อุดหนุน

 - ห้องสมุดมีบรรยากาศที่
เอือ้ต่อการเรียนรู้
ตามยคุไทยแลนด์ 4.0 
 - นักเรียน 
ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
ประชาชนทัว่ไป 
และชุมชน เป็นบุคคล
แห่งการอ่านรักการศึกษา
ค้นควา้ด้วยตนเองอยา่ง
ต่อเนือ่งและตลอดชีวติ
 - มีศูนยก์ลางการเรียนรู้
ทีมุ่ง่เน้นเทคโนโลยี
ในแบบการให้บริการ
ในระบบอัตโนมัติ และใช้
นวตักรรมทีท่ันสมัย
ในการศึกษาเพือ่อ านวย
ความสะดวกให้กับนักเรียน
ครู บุคลากรในโรงเรียน
ประชาชน บุคลากรทัว่ไป 
และชุมชน มีโอกาสได้ใช้
ห้องสมุดตามยคุ
ไทยแลนด์ 4.0

กองแผนและ
งบประมาณ
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ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

80,000

รวม 1 โครงการ 80,000 - - -

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561-2564)
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

กองแผนและ
งบประมาณ

โรงพยาบาล
สมเด็จพระยพุราช 
อ.เชียงของ

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

1 เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เพือ่เฉลิมพระกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร และ
จัดอบรมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง
เด็กแรกเกิด - 5 ปี ได้รับความรู้
และทักษะการดูแลเด็กให้มี
พัฒนาการรอบด้าน

เด็กแรกเกิด - 5 ปี 
และครอบครัว
ใน อ.เชียงของ 
จ านวน 500 คน

- - - ร้อยละ 85
ของผู้เข้ารับ
การอบรม
ได้รับความรู้
และทักษะ
การดูแลเด็ก
ให้มี
พัฒนาการ
รอบด้าน

ประชาชนใน อ.เชียงของ
ได้ร่วมถวายความ
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร และเด็กแรกเกิด
 - 5 ปี ได้รับการกระตุ้น
พัฒนาการผ่านการเล่น
อยา่งสร้างสรรค์กับ
ผู้ปกครอง
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ผ. 02

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

30,000

30,000

30,000

- จ านวนคร้ัง
ทีไ่ด้อุดหนุน

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีได้
แสดงความ
จงรักภักดีและ
ร าลึกถึงพระคุณแม่

-3 จัดกิจกรรมเนือ่งในวนัสตรีสากล 
ประจ าปี พ.ศ.2561

เพือ่เพิม่ศักยภาพของของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิน่

กองแผนและ
งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

- -1 จัดกิจกรรมวนัสตรีสากล 
ประจ าปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภาพของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี -

แผนพัฒนาสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.เวยีงเชียงรุ้ง

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.แม่ฟ้าหลวง

2

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.เวยีงเชียงรุ้ง

กองแผนและ
งบประมาณ

กองแผนและ
งบประมาณ

จัดกิจกรรมเนือ่งในวนัแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 2561

เพือ่แสดงความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ
และร าลึกถึงพระคุณแม่

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - -

จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี
มีศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิน่
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ทีข่อรับเงนิ
อุดหนุน

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

30,000

30,000

30,000 -

รวม 6  โครงการ 180,000 - - -

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีได้
แสดงความ
จงรักภักดีและ
ร าลึกถึงพระคุณแม่

กองแผนและ
งบประมาณ

กองแผนและ
งบประมาณ

เพือ่แสดงความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ
และร าลึกถึงพระคุณแม่

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

4 จัดกิจกรรมเนือ่งใน
วนัแม่แห่งชาติ ประจ าปี 2561

เพือ่แสดงความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหากรุณาธคุิณ
และร าลึกถึงพระคุณแม่

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.พญาเม็งราย

- จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีมี
ศักยภาพในการ
พัฒนาท้องถิน่

5 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเนือ่งใน
วนัสตรีสากล ประจ าปี 2561

เพือ่เพิม่ศักยภาพของของ
คณะกรรมการพัฒนาสตรี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.พญาเม็งราย

6 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ
เนือ่งในวนัแม่แห่งชาติ 
ประจ าปี 2561

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรี 
อ.แม่ฟ้าหลวง

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - จ านวนคร้ังที่
ได้อุดหนุน

คณะกรรมการ
พัฒนาสตรีได้
แสดงความ
จงรักภักดีและ
ร าลึกถึงพระคุณแม่

กองแผนและ
งบประมาณ
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บัญชีโครงการพัฒนา 

จากการพิจารณาของคณะกรรมการ  
ประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

 



ผ. 07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการท่องเที่ยว
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1         3,000,000     - -             - -              - -             1           3,000,000     

รวมยทุธศาสตร์ที่ 2 1        3,000,000     - -             - -              - -             1           3,000,000     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี

โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั

องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย
เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560
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ผ. 04

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา เพือ่เพิม่มูลค่าการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงานที ่2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเทิง
1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ข่วงวฒันธรรม

เมืองเทิง
เพือ่ท าให้ประชาชน
ทราบถึงชาติพันธุแ์ละ
ประวติัศาสตร์ความ
เป็นมาของบรรพบุรุษ 
เป็นแหล่งการศึกษา
เรียนรู้ประวติัศาสตร์ 
และศิลปะวฒันธรรม
ประเพณี และเป็น
ศูนยก์ลางการท่องเทีย่ว
ของอ าเภอเทิงและ
อ าเภอใกล้เคียง

ปรับปรุงภูมิทัศน์
ข่วงวฒันธรรมเมืองเทิง
จ านวน 1 แห่ง

3,000,000  -  -  - จ านวนข่วง
วฒันธรรมทีไ่ด้
ปรับปรุง

ประชาชนทราบ
ถึงชาติพันธุแ์ละ
ประวติัศาสตร์ความ
เป็นมาของบรรพ
บุรุษ เป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้
ประวติัศาสตร์ และ
ศิลปะวฒันธรรม
ประเพณี

ทต.เวยีงเทิง ส านักการช่าง

รวม 1  โครงการ 3,000,000  -  -  -

เป้าหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

เพ่ิมเติม ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

หน่วยงาน
ทีข่อประสาน

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

โครงการประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั
องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีครุภัณฑ์ 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

 



ผ. 07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 25       1,600,700     -  -  -  -  -  - 25          1,600,700     
รวมทั้งสิน้ 25       1,600,700    -  -  -  -  -  - 25         1,600,700    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 

เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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ผ. 08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหส้ามารถจัดเกบ็
เอกสารส าคัญ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ลดขั้นตอน
การค้นหาเอกสารและ
ปฏบิติังานได้รวดเร็วขึ้น

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 3
จ านวน 2 เคร่ือง

72,000         -   -   - ส านกัปลัดฯ

2 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหส้ามารถจัดเกบ็
เอกสารส าคัญ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ลดขั้นตอน
การค้นหาเอกสารและ
ปฏบิติังานได้รวดเร็วขึ้น

เคร่ืองคอมพวิเตอร์แมข่่าย 
แบบที่ 1
จ านวน 2 เคร่ือง

260,000        -   -   - ส านกัปลัดฯ

บญัชคีรุภณัฑ์

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

ยทุธศาสตร์จงัหวัดที่ 4 การพฒันาทรัพยากรมนษุย์และคุณภาพชีวิต เพื่อใหป้ระชาชนอยู่เย็นเปน็สุข
ยทุธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจงัหวัด ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการบา้นเมอืงการบริหาร

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)
องค์การบริหารสว่นจงัหวัดเชยีงราย

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพฒันาด้านการเมอืงการปกครองและการบริหาร

เปา้หมาย
(ผลผลติของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

เพ่ิมเตมิ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

3 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหส้ามารถจัดเกบ็
เอกสารส าคัญ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ลดขั้นตอน
การค้นหาเอกสารและ
ปฏบิติังานได้รวดเร็วขึ้น

อปุกรณ์ Log File ระบบ
เครือข่าย แบบที่ 1
จ านวน 1 เคร่ือง

50,000         -   -   - ส านกัปลัดฯ

4 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.เชียงราย

อปุกรณ์กระจายสัญญาณ
(L2 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 
จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ
21,000 บาท

84,000         -   -   - ส านกัปลัดฯ

5 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.เชียงราย

อปุกรณ์กระจายสัญญาณ
(L3 Switch) 
ขนาด 24 ช่อง 
จ านวน 1 เคร่ือง

130,000        -   -   - ส านกัปลัดฯ

6 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด 1KVA 
จ านวน 4 เคร่ืองๆ ละ   
5,800 บาท

23,200       -            -            -            ส านกัปลัดฯ

7 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองส ารองไฟ 
ขนาด 3KVA 
จ านวน 2 เคร่ือง

70,000       -            -            -            ส านกัปลัดฯ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

8 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเกดิ
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล และอ านวย
ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการท างาน

เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์สี 
จ านวน 1 เคร่ือง

57,000       -         -         -         ส านกัปลัดฯ

9 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหส้ามารถจัดเกบ็
เอกสารส าคัญ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ลดขั้นตอน
การค้นหาเอกสารและ
ปฏบิติังานได้รวดเร็วขึ้น

สแกนเนอร์ ส าหรับงานเกบ็
เอกสารระดับศูนย์บริการ 
แบบที่ 1
จ านวน 1 เคร่ือง

20,000         -   -   - กองพสัดุฯ

10 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเกดิ
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล และอ านวย
ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการท างาน

เคร่ืองพมิพ ์Multifunction
ชนดิเลเซอร์ หรือ 
ชนดิ LED สี 
จ านวน 1 เคร่ือง

17,000       -         -         -         กองกจิการสภาฯ

11 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเกดิ
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล และอ านวย
ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการท างาน

คอมพวิเตอร์แทบ๊แล็ต 
Ipad Mini 
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000       -         -         -         กองกจิการสภาฯ
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

12 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเกดิ
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล และอ านวย
ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการท างาน

อปุกรณ์กระจายสัญญาณ
แบบไร้สาย Access Point
 5 GHz จ านวน 1 เคร่ือง

5,000         -         -         -         กองกจิการสภาฯ

13 บริหารทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เพื่อใหก้ารปฏบิติังานเกดิ
ประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล และอ านวย
ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการท างาน

เคร่ืองส ารองไฟฟา้ Power 
supply จ านวน 1 เคร่ือง

10,000       -         -         -         กองกจิการสภาฯ

14 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดเกบ็เอกสาร และ
รายงานทางการเงินเพื่อให้
เกดิความเรียบร้อยเปน็
ระเบยีบและรวดเร็วในการ
ค้นหา

ตู้ส าหรับจัดเกบ็
คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์
แบบที่ 1 (ขนาด 36U)
จ านวน 1 ตู้

18,000       -         -         -         ส านกัปลัดฯ

15 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดเกบ็เอกสาร และ
รายงานทางการเงินเพื่อให้
เกดิความเรียบร้อยเปน็
ระเบยีบและรวดเร็วในการ
ค้นหา

ตู้เหล็ก 2 บาน ส าหรับใช้
ในส านกังานส านกัปลัด 
อบจ. จ านวน 5 ตู้ๆ ละ 
5,500 บาท

27,500       -         -         -         ส านกัปลัดฯ

ครุภณัฑ์ส านักงาน
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

16 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจัดเกบ็เอกสาร และ
รายงานทางการเงินเพื่อให้
เกดิความเรียบร้อยเปน็
ระเบยีบและรวดเร็วในการ
ค้นหา

ตู้ส าหรับใส่อปุกรณ์ Rack
จ านวน 1 ตู้

5,500         -         -         -         กองกจิการสภาฯ

17 บริหารงานทั่วไป ค่าครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ส านกังาน เพื่อใช้ในการรับส่งเอกสาร
และประสานงาน

เคร่ืองโทรสารแบบใช้
กระดาษธรรมดา 
จ านวน 1 เคร่ือง

18,000 - - - กองการเจ้าหนา้ที่

18 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.เชียงราย

กล้อง DSLR (ถ่ายวีดีโอ
และถ่ายภาพนิ่ง) 
จ านวน 1 เคร่ือง

135,000                    -                 -                 -   ส านกัปลัดฯ

19 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.เชียงราย

จอรับภาพ ชนดิมอนเิตอร์
ไฟฟา้ ขนาดเส้นทแยงมมุ 
150 นิ้ว จ านวน 4 จอๆ ละ
20,000 บาท

80,000                     -                 -                 -   ส านกัปลัดฯ

20 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.เชียงราย

เคร่ืองมลัติมเีดีย
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ขนาด 3,500 ANSI 
Lumens จ านวน 
4 เคร่ืองๆ ละ 36,000 บาท

144,000                    -                 -                 -   ส านกัปลัดฯ

21 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ.เชียงราย

กล้องถ่ายภาพนิ่ง
ระบบดิจิตอลพร้อมอปุกรณ์
จ านวน 1 เคร่ือง

35,000                     -                 -                 -   กองแผนและ
งบประมาณ

ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เปา้หมาย

(ผลผลติของครุภณัฑ์)

งบประมาณและที่ผ่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

22 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ. เชียงราย

เคร่ืองผสมสัญญาณ
ความถีเ่สียง Behringer
Mixer x32 compact
จ านวน 1 เคร่ือง

150,000   -         -         -         กองกจิการสภาฯ

23 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ. เชียงราย

ล าโพงติดผนัง 
F-2000W
Wide-dispersion 
Speaker System
จ านวน 10 ชิ้นๆ ละ 
9,500 บาท

95,000     -         -         -         กองกจิการสภาฯ

24 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ. เชียงราย

ล าโพงห้องบันทึกเสียง
 Monitor Speaker
จ านวน 1 ชิ้น

19,500     -         -         -         กองกจิการสภาฯ

25 บริหารงานทั่วไป ครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์ไฟฟา้และวิทยุ เพื่อใช้ในการปฏบิติังาน
ของ อบจ. เชียงราย

เคร่ืองขยายเสียง 
Power
Amp จ านวน 3 เคร่ืองๆ
ละ 20,000 บาท

60,000     -         -         -         กองกจิการสภาฯ

1,600,700                -                 -                 -   รวม 25 รายการ

ครุภณัฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

 



ผ. 07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อตุสาหกรรมและการโยธา 15       30,700,000      -  -  -  -  -  - 15       30,700,000       
รวมยทุธศาสตร์ที่ 1 15       30,700,000     -  -  -  -  -  - 15       30,700,000      

ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ
และการท่องเที่ยว

แผนงาน 2.5 สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4         800,000         3         700,000        3         700,000        3         700,000       13       2,900,000         
แผนงาน 2.6 การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 6         2,640,000       2         800,000        2         800,000        2         800,000       12       5,040,000         
แผนงาน 3.2 การเกษตร 1         800,000         1         800,000        1         800,000        1         800,000       4         3,200,000         

รวมยทุธศาสตร์ที่ 2 11       4,240,000      6        2,300,000    6        2,300,000    6        2,300,000    29       11,140,000      
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา 2         21,490,140     2         21,490,140    2         21,490,140    2         21,490,140   8         85,960,560       
แผนงาน 2.2 สาธารณสุข 4         5,030,000       4         7,030,000     4         7,030,000     4         7,030,000     16       26,120,000       

รวมยทุธศาสตร์ที่ 3 6        26,520,140    6        28,520,140   6        28,520,140   6        28,520,140  24       112,080,560    
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกนับรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์ 1         150,000         1         150,000        1         150,000        1         150,000       4         600,000           

แผนงาน 2.5 สร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2         2,150,000       2         2,150,000     2         2,150,000     2         2,150,000     8         8,600,000         
แผนงาน 2.6 การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 8         1,995,000       6         1,700,000     6         1,700,000     6         1,700,000     26       7,095,000         

รวมยทุธศาสตร์ที่ 4 11       4,295,000      9        4,000,000    9        4,000,000    9        4,000,000    38       16,295,000      

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564
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จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564

ยทุธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยนื

แผนงาน 3.2 การเกษตร 2         1,000,000        -  -  -  -  -  - 2         1,000,000         
รวมยทุธศาสตร์ที่ 5 2        1,000,000       -  -  -  -  -  - 2        1,000,000        

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป 3         1,600,000       3         1,600,000     3         1,600,000     3         1,600,000     12       6,400,000         
รวมยทุธศาสตร์ที่ 6 3        1,600,000      3        1,600,000    3        1,600,000    3        1,600,000    12       6,400,000        

รวมทั้งสิน้ 48       68,355,140    24       36,420,140   24       36,420,140   24       36,420,140  120     177,615,560    

62     



ผ. 01

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ เชือ่มโยงกลุ่มจังหวดั กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เชือ่มระหวา่ง ม.9
ต.ป่าหุง่ - ม.11 ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย 
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่85
หน้า 4-1-16

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 1,250.00 ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

1 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เชือ่มระหวา่ง ม.9
ต.ป่าหุง่ - ม.11 ต.สันกลาง อ.พาน 
จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 740.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
4,440.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เชือ่มระหวา่ง 
ม.10 ต.หัวง้ม - ม.7 ต.ทานตะวนั 
อ.พาน จ.เชียงราย 
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่68 
หน้า 4-1-14

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 400.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

2 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เชือ่มระหวา่ง ม.9
ต.หัวง้ม - ม.7 ต.ทานตะวนั อ.พาน 
จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 400.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
2,400.00 ตร.ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

3 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เชือ่มระหวา่ง ม.6
ต.ม่วงค า - ม.8 ต.หัวง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย 
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่69
หน้า 4-1-14

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 300.00 ม.

700,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

3 ปรับปรุงถนนหินคลุก เชือ่มระหวา่ง 
ม. 6 ต.ม่วงค า - ม. 8 ต.หัวง้ม อ.พาน 
จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 170.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
1,020.00 ตร.ม.

200,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหวา่ง ม.4 ต.ห้วยไคร้ - ม.6
ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่142
หน้า 4-1-27

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 500.00 ม.

1,500,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

4 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เชือ่มระหวา่ง ม.4
ต.ห้วยไคร้ - ม.6 ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 550.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
3,300.00 ตร.ม.

1,500,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2,000,000                  -                -                - ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

2,000,000                  -                -                - ส านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
โดยวธิ ีPavement In Place 
Recycling เชือ่มระหวา่ง ม.6 ต.แม่ค า 
- ม.6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 765.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
4,590.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

5 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือ่มระหวา่ง ม.6 ต.แม่ค า - ม.6 
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่101
หน้า 4-1-20

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 765.00 ม.
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

6 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เชือ่มระหวา่ง ม.5
ต.ศรีถ้อย - ม.19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่159
หน้า 4-1-30

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 720.00 ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

6 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)  
เชือ่มระหวา่ง ม.5 ต.ศรีถ้อย - 
ม.19 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 650.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
3,900.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

1,000,000                  -                -                - 

เปลีย่นแปลงเป็น

1,000,000                  -                -                - 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

7 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  (Asphaltic Concrete)  
เชือ่มระหวา่ง  ม.12 ต.เจดียห์ลวง – 
ม.3 ทต.เจดียห์ลวง อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 370.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
2,220.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

7 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล  
เชือ่มระหวา่ง  ม.12 ต.เจดียห์ลวง – 
ม.3 ทต.เจดียห์ลวง อ.แม่สรวย 
จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่160
หน้า 4-1-30

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 370.00 ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

68     



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

8 3,000,000                  -                -                - 

เปลีย่นแปลงเป็น

8 3,000,000                  -                -                - 

9 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชือ่มระหวา่ง
ม.6 ต.แม่เจดีย ์- ม.10 ทต.แม่ขะจาน 
อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่121
หน้า 4-1-23

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 420.00 ม.

1,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

ส านักการช่าง

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  (Asphaltic Concrete)   
เชือ่มระหวา่ง ม.1 ต.เวยีง - ม.6 
ต.สันสลี อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต  (Asphaltic Concrete)   
เชือ่มระหวา่ง  ม.2 ต.สันสลี  - ม.1 
ต.เวยีง อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่114
หน้า 4-1-22

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกวา้ง 6.00  ม. 
ยาว 1,000.00  ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 850.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
5,100.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

9 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Asphaltic Concrete) เชือ่มระหวา่ง
ม.6 ต.แม่เจดีย ์- ม.10 ทต.แม่ขะจาน 
อ.เวยีงป่าเป้า จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 740.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
4,440.00 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete)
เชือ่มระหวา่ง  ม.5 ต.ปอ – ม.2 
ต.ท่าข้าม อ.เวยีงแก่น จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่191
หน้า 4-1-37

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 840.00 ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

10 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เชือ่มระหวา่ง ม.1 ต.ท่าข้าม 
ถึง ม. 2 ต.หล่ายงาว อ.เวยีงแก่น  
จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 1,000.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
6,000.00 ตร.ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

70     



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

1,000,000                  -                -                - 

เปลีย่นแปลงเป็น

2,000,000                  -                -                - 

11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
เชือ่มระหวา่ง ม.12 ต.ยางฮอม - ม.13
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่196
หน้า 4-1-38

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม
ยาว 345.00 ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
เชือ่มระหวา่ง ม.12 ต.ยางฮอม - ม.13
ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม
ยาว 400.00 ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
2,400.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

12 ก่อสร้างถนนโพลิเมอร์เคมโรด
เชือ่มระหวา่ง ม.5 ต.สันมะค่า - ม. 10 
ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่171 
หน้า 4-1-33

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 3,000.00 ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

12 ก่อสร้างถนนลาดยางพาราเคพซีล
(Para Cape Seal) เชือ่มระหวา่ง ม.5
ต.สันมะค่า - ม. 10 ต.ป่าแดด 
อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 1,250.00 ม. 
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
7,500.00 ตร.ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนน
ทีไ่ด้รับการก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

1,000,000                  -                -                - ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง13 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เชือ่มระหวา่ง ม.5 ต.แม่เจดีย ์- ม.7
ทต.เวยีงกาหลง อ.เวยีงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่122
หน้า 4-1-23

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 420.00 ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง
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ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

2,000,000                  -                -                - 

2,000,000      1,000,000                -                - 

เปลีย่นแปลงเป็น

4,000,000     -                -                - 

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหวา่ง ม.3,ม.25 ต.วาว ี 
อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู  
อ.เมือง จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 1,060.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
6,360.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
เชือ่มระหวา่ง ม.3,ม.25 ต.วาว ี 
อ.แม่สรวย - ม.2 ต.ห้วยชมภู  
อ.เมือง จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่164
หน้า 4-1-31

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ปี 2561
ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 530.00 ม.
ปี 2562
ขนาดกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 260.00 ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การก่อสร้าง

13 ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
เชือ่มระหวา่ง ม.5 ต.แม่เจดีย ์- ม.7
ทต.เวยีงกาหลง อ.เวยีงป่าเป้า 
จ.เชียงราย 

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ผิวจราจรกวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 830.00 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่ 
4,980.00 ตร.ม.

จ านวนความยาว
ของถนนทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

73     



ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบคมนาคมขนส่ง
แผนงาน 3.1 งานอุตสาหกรรมและการโยธา

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

15 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติดคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชือ่มระหวา่ง ม.4 
ต.เกาะช้าง - ม.4 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่137
หน้า 4-1-26

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6 ม.
ยาว 1,000 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
6,000 ตร.ม.

3,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ลาดยางทีได้รับการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

15 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติดคอนกรีต (Asphaltic 
Concrete) เชือ่มระหวา่ง ม.4 
ต.เกาะช้าง - ม.4 ต.ศรีเมืองชุม 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาเส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

กวา้ง 6 ม.
ยาว 900 ม.
หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกวา่
5,400 ตร.ม.

2,000,000  -  -  - จ านวนถนน
ลาดยางทีได้รับการ
ปรับปรุง

ประชาชนได้รับความ
สะดวกและปลอดภัย
ในการสัญจร

ส านักการช่าง

รวม 15 โครงการ 30,700,000  -  -  -
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

700,000

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

700,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
มหกรรมจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิน่สินค้า
ทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ 
พืชผักพืน้เมือง
เจียงฮาย

เศรษฐกิจชุมชนรากฐาน
เกิดความเข้มแข็งและ
พึง่ตนเองได้ 
สร้างเครือข่ายสานพลัง
ประชารัฐ ส่งเสริม
SME ให้เกษตรกรเป็น
ผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและ
จ าหน่ายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

1 จัดมหกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิน่ สินค้าทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ พืช ผักพืน้เมืองเจียงฮาย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่1
หน้า 4-2-2

เพือ่จัดมหกรรมจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิน่
สินค้าทางการเกษตรปลอดสารพิษ
พืช ผักพืน้เมืองเจียงฮาย ให้กับ
กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP SME 
กลุ่มเชียงรายขายดีและ
กลุ่มอาชีพต่างๆ

จ านวน 2 คร้ัง 700,000 700,000

75     



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

200,000 200,0001 จัดมหกรรมจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
และท้องถิน่ สินค้าทางการเกษตร
ปลอดสารพิษ พืช ผักพืน้เมืองเจียงฮาย

 - จัดหาช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าให้กลุ่มเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ วสิาหกิจชุมชน
ทีผ่ลิตสินค้า ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
ผู้ประกอบการ
- เพือ่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้
เข้าถึงแหล่งความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตและการตลาด 
รวมถึงแหล่งทุน เพือ่ยกระดับ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ในฐานะ
ของผู้ประกอบการ

จ านวน 1 คร้ัง 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ทีไ่ด้จัดงาน

 - เกิดช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าให้กลุ่ม
เกษตรกร ผู้ประกอบการ
วสิาหกิจชุมชนทีผ่ลิตสินค้า
ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และผู้ประกอบการ
- ผู้ประกอบการได้เข้าถึง
แหล่งความรู้และเทคโนโลยี
ด้านการผลิตและการตลาด
รวมถึงแหล่งทุน 
เพือ่ยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ในฐานะ
ของผู้ประกอบการ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

500,000

เปลีย่นแปลงเป็น

100,000

500,000 500,000

2 มหกรรมประชารัฐจังหวดัเชียงราย เพือ่พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากให้เข้มแข็งและพึง่ตนเอง
ได้ เพือ่สร้างเครือข่ายสานพลัง
ประชารัฐ ส่งเสริม SMEs ให้
เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูป
และจ าหน่ายได้

จ านวน 1 คร้ัง 100,000 100,000

500,000 จ านวน 2 คร้ัง มีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าให้ผู้ประกอบการ
วสิาหกิจชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษ
และผู้ประกอบการต่างๆ
ได้มีช่องทางการจ าหน่าย
สินค้าตลอดทัง้ปี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

2 มหกรรมประชารัฐจังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่2
หน้า 4-2-2

เพือ่ร่วมจัดงานส่งเสริมและ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก
ให้เข้มแข็งและพึง่ตนเองได้ 
เพือ่สร้างเครือข่าย สานพลัง
ประชารัฐ ส่งเสริม SMEs ให้
เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูป
และจ าหน่ายได้

ผู้ประกอบการ SMEs 
ประชาชน ผู้สนใจ 
นักเรียน นักศึกษา 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ไม่น้อยกวา่ 60 %

100,000 จ านวนคร้ัง
ทีไ่ด้จัดงาน

เศรษฐกิจชุมชนฐานราก
มีความเข้มแข็งและ
พึง่ตนเองได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

300,000

เปลีย่นแปลงเป็น

400,0003 พัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
สู่สากล

เพือ่จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้กับกลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
มีความรู้ด้านการผลิตสินค้าและ
การพัฒนารูปแบบสินค้ารวมถึง
การศึกษาแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านการผลิต

จ านวน 1 คร้ัง

3 พัฒนาทักษะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน
สู่สากล
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่2
หน้า 4-2-3

เพือ่จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
ให้กับกลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้านการผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ด้านการผลิตสินค้าและการพัฒนา
รูปแบบสินค้าและการศึกษา
แลกเปล่ียนประสบการณ์
ด้านการผลิตและบรรจุหีบห่อ

กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวดัเชียงราย 
จ านวน 100 คน

400,000

300,000

400,000

300,000 กลุ่มเกษตรและ
กลุ่มผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในจังหวดัเชียงราย
มีความรู้ในการผลิต
สินค้าทีม่ี
มาตราฐานมากขึน้

ประชาชนกลุ่มเกษตรกร
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
ได้รับโอกาสพัฒนาทักษะ
เพิม่ศักยภาพให้กับกลุ่ม
ให้มีประสิทธภิาพมากขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

300,000

400,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
การฝึกอบรม

กลุ่มเกษตรกรและกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับ
โอกาสพัฒนาทักษะ
เพิม่ศักยภาพให้กับกลุ่ม
ให้มีประสิทธภิาพมากขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

600,000

เปลีย่นแปลงเป็น

100,000

รวม 4 โครงการ 800,000 700,000 700,000 700,000

4 โครงการบริหารจัดการร้านค้า
เพือ่จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิน่เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่5
หน้า 4-2-3

เพือ่บริหารจัดการร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ให้เป็นสถานทีจ่ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีม่ีคุณภาพและ
เพิม่ช่องทางการตลาดให้กับ
กลุ่มอาชีพ

ร้านค้าบริเวณ
ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
1 แห่ง

600,000

 -  - จ านวนร้านค้า
เพือ่จ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิน่
เชียงรายทีไ่ด้รับ
การบริหารจัดการ

 - ผู้ผลิตสินค้าชุมชนมี
ช่องทางการประชาสัมพันธ์
และจ าหน่ายสินค้าเพิม่เติม
 - ผู้มาเยอืนนักท่องเทีย่ว
ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ
ของจังหวดัเชียงราย
อยา่งแพร่หลายมากขึน้

600,000 จ านวนคร้ังในการ
บริหารจัดการ
ร้านค้า

ผู้มาเยอืนนักท่องเทีย่ว
ได้รู้จักผลิตภัณฑ์ทีม่ีคุณภาพ
ของจังหวดัเชียงราย
อยา่งแพร่หลายมากขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

600,000

4 โครงการบริหารจัดการร้านค้า
เพือ่จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิน่เชียงราย

เพือ่บริหารจัดการร้านค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบริเวณ 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย ให้เป็นสถานทีจ่ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนทีม่ีคุณภาพและ
เพิม่ช่องทางการตลาดให้กับ
กลุ่มอาชีพ

ร้านค้าบริเวณ
ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย 
1 แห่ง

 - กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

220,000     1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
ศักยภาพการจัดการท่องเทีย่วโดย
ชุมชนบ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่20
หน้า 4-2-11

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม 
การท่องเทีย่วโดยชุมชน 
จากการศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
กับกลุ่มท่องเทีย่วจาก
ชุมชนอืน่

คณะกรรมการท่องเทีย่ว 
สมาชิกชุมชน และผู้ที่
เกีย่วข้องในเขตพืน้ที่
บ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย และผู้ทีส่นใจ
ทัว่ไป จ านวน 30 คน

- - - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการสามารถ
พัฒนาศักยภาพ
การจัดการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนและน า
ความรู้ไประยกุต์
ใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

คณะกรรมการท่องเทีย่ว 
สมาชิกชุมชน ได้รับ
ความรู้และประสบการณ์
ด้านการบริหารจัดการ
กลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน
จากการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับ
กลุ่มท่องเทีย่วโดยชุมชน
อืน่ๆ

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การด ารงฐานวฒันธรรมล้านนา เพือ่เพิม่มูลค่าการท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

300,000     1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนา
ศักยภาพการจัดการท่องเทีย่วโดย
ชุมชนบ้านแม่จันใต้ ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม 
การท่องเทีย่วโดยชุมชน 
จากการศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
กับกลุ่มท่องเทีย่วจาก
ชุมชนอืน่

จ านวน 1 คร้ัง - - - จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

คณะกรรมการท่องเทีย่ว
โดยชุมชนบ้านแม่จันใต้ 
ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม
ท่องเทีย่วโดยชุมชนจาก
การฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน แลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับ
กลุ่มท่องเทีย่ว
โดยชุมชนอืน่ๆ

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

262,500     2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการโฮมสเตย์
และการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์
บ้านร่องปลายนา ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่22
หน้า 4-2-13

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชุมชนได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม
โฮมสเตยจ์ากการอบรม
และศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
กับกลุ่มท่องเทีย่ว
จากชุมชนอืน่ๆ

คณะกรรมการกลุ่ม
โฮมสเตยบ์้านร่องปลายนา
สมาชิก ผู้ทีเ่กีย่วข้อง
ในเขตพืน้ทีบ่้านร่อง
ปลายนา ต.บัวสลี 
อ.แม่ลาว และผู้สนใจ
ทัว่ไปในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงราย จ านวน 30 คน

- - - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจและ
ได้รับประสบการณ์
จากการอบรมและ
ศึกษาดูงาน 
การบริหารจัดการ
กลุ่มโฮมสเตย ์
การบริหาร
จัดการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน

ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชุมชนได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มโฮมส
เตยจ์ากการเข้าศึกษาดู
งานและแลกเปล่ียน
ประสบการณ์กับ
กลุ่มท่องเทีย่วจากชุมชน
อืน่ๆ

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น
300,000     - จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด

ฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม
โฮมสเตยจ์ากการเข้า
ศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
กับกลุ่มท่องเทีย่วจาก
ชุมชนอืน่ๆ

2 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการโฮมสเตย์
และการบริหารจัดการการท่องเทีย่ว
โดยชุมชน กลุ่มโฮมสเตย์
บ้านร่องปลายนา ต.บัวสลี อ.แม่ลาว
จ.เชียงราย

เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ชุมชนได้มีความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่ม
โฮมสเตยจ์ากการอบรม
และศึกษาดูงานและ
แลกเปล่ียนประสบการณ์
กับกลุ่มท่องเทีย่ว
จากชุมชนอืน่ๆ

จ านวน 1 คร้ัง - - กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ

83     



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

420,000     420,000      จ านวนของ
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
มีความรู้
ความเข้าใจ
กลยทุธแ์นว
คิดและแนว
ทางในการ
สร้างสรรค์
ด้านการท่อง
เทีย่วและส่ือ
ประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้ 
ความเข้าใจ กลยทุธ ์
แนวคิด และแนวทางใน
การสร้างสรรค์
ด้านการท่องเทีย่วและ
ด้านส่ือประชาสัมพันธ์
ทีท่ันสมัย

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ

420,000     420,000     3 เพิม่ประสิทธภิาพให้กับบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่วและด้านส่ือ
ประชาสัมพันธจ์ังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่23
หน้า 4-2-14

เพือ่ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานให้ความรู้ 
ความเข้าใจ
กลยทุธ ์แนวคิด และ
แนวทางในการสร้างสรรค์
ด้านการท่องเทีย่วและ
ด้านส่ือประชาสัมพันธท์ี่
ทันสมัยให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ

ประชาชน บุคลากร
หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ 
ผู้แทนชุมชน และ
บุคลากรด้านส่ือ
ประชาสัมพันธ ์ส่ือมวลชน
แขนงต่างๆ ในจังหวดั
เชียงราย ประกอบด้วย 
นักข่าวหนังสือพิมพ์ 
นักข่าววทิยุ
นักจัดรายการทัว่ไป 
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
จ านวน 100 คน
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น
500,000     กองส่งเสริม

คุณภาพชิวติ
500,000     จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด

ฝึกอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการที่
เข้ารับการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานมีความรู้ 
ความเข้าใจ กลยทุธ ์
แนวคิด และแนวทางใน
การสร้างสรรค์ด้านการ
ท่องเทีย่วและด้าน
ส่ือประชาสัมพันธ์
ทีท่ันสมัยและสามารถ
น ามาประยกุต์ใช้
และบริหารจัดการด้าน
การท่องเทีย่วของจังหวดั
เชียงรายได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

3 เพิม่ประสิทธภิาพให้กับบุคลากร
ด้านการท่องเทีย่วและด้านส่ือ
ประชาสัมพันธจ์ังหวดัเชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานให้ความรู้ 
ความเข้าใจ กลยทุธ ์
แนวคิด และแนวทาง
ในการสร้างสรรค์ด้าน
การท่องเทีย่วและด้าน
ส่ือประชาสัมพันธท์ี่
ทันสมัยให้กับผู้เข้าร่วม
โครงการ เพือ่น ามา
ประยกุต์ใช้ และบริหาร
จัดการด้านการท่องเทีย่ว
ของจังหวดัเชียงรายได้
อยา่งมีประสิทธภิาพ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 500,000     500,000     
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

700,000     

เปลีย่นแปลงเป็น
240,000     

- จ านวนหนังสือคู่มือ
ท่องเทีย่วจังหวดั
เชียงรายแผ่นพับ
และวดีิโอสารคดี
ท่องเทีย่วชุมชน
และอืน่ๆ ทีไ่ด้จัดท า

มีหนังสือคู่มือ เอกสาร
วารสาร แผ่นพับ 
แผ่นซีดี และส่ือ
ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับ
เป็นข้อมูลน าทางให้
นักท่องเทีย่ว
ได้รู้จักสถานทีส่ าคัญ 
สถานทีท่่องเทีย่วของ
จังหวดัเชียงรายได้อยา่ง
ถูกต้องชัดเจนและทันสมัย

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ

4 จัดท าส่ือประชาสัมพันธส์ถานที่
ท่องเทีย่วจังหวดัเชียงราย

เพือ่จัดท าหนังสือคู่มือ 
เอกสาร วารสาร แผ่นพับ
แผ่นซีดี และส่ือใน
รูปแบบต่างๆ ส าหรับ
เป็นข้อมูลน าทางให้
นักท่องเทีย่วได้รู้จัก
สถานทีส่ าคัญ สถานที่
ท่องเทีย่วของจังหวดั
เชียงรายได้อยา่งถูกต้อง
ชัดเจนและทันสมัย

1. หนังสือคู่มือท่องเทีย่ว
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 1,000 เล่ม
2. แผ่นพับท่องเทีย่ว
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 6,000 แผ่น
3. วดีิโอสารคดีท่องเทีย่ว
ชุมชนจังหวดัเชียงราย 
จ านวน 1 เร่ือง

- -

4 จัดท าส่ือประชาสัมพันธส์ถานที่
ท่องเทีย่วจังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่24
หน้า 4-2-14

เพือ่จัดท าหนังสือคู่มือ 
เอกสาร วารสาร แผ่นพับ
แผ่นซีดี และส่ือใน
รูปแบบต่างๆ ส าหรับ
เป็นข้อมูลน าทางให้
นักท่องเทีย่วได้รู้จัก
สถานทีส่ าคัญ สถานที่
ท่องเทีย่วของจังหวดั
เชียงรายได้อยา่งถูกต้อง
ชัดเจนและทันสมัย

1. หนังสือคู่มือท่องเทีย่ว
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 3,000 เล่ม
2. แผ่นพับท่องเทีย่ว
จังหวดัเชียงราย 
จ านวน 14,000 แผ่น
3. วดีิโอสารคดีท่องเทีย่ว
ชุมชนจังหวดัเชียงราย 
จ านวน 1 เร่ือง

- -

- จ านวนหนังสือคู่มือ
ท่องเทีย่วจังหวดั
เชียงรายแผ่นพับ
และวดีิโอสารคดี
ท่องเทีย่วชุมชน
และอืน่ๆ ทีไ่ด้จัดท า

มีหนังสือคู่มือ เอกสาร
วารสาร แผ่นพับ 
แผ่นซีดี และส่ือ
ในรูปแบบต่างๆ ส าหรับ
เป็นข้อมูลน าทางให้
นักท่องเทีย่วได้รู้จัก
สถานทีส่ าคัญ สถานที่
ท่องเทีย่วของจังหวดั
เชียงรายได้อยา่งถูกต้อง
ชัดเจนและทันสมัย

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

1,000,000   

เปลีย่นแปลงเป็น
1,000,000   กองส่งเสริม

คุณภาพชิวติ

1,000,000   จ านวนแหล่ง
ท่องเทีย่วเดิมหรือ
แหล่งท่องเทีย่วใหม่
ทีไ่ด้รับการฟืน้ฟู
และปรับปรุง

สถานทีท่่องเทีย่ว
ในชุมชนต่างๆ ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ

5 ฟืน้ฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเทีย่วเพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 
ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย 

เพือ่พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเทีย่ว
ให้เกิดความประทับใจ
แก่นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน
จังหวดัเชียงราย

ฟืน้ฟู ปรับปรุง และพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่วเดิม
หรือแหล่งท่องเทีย่วใหม่ 
จ านวน 1 แห่ง/ปี

 -  -

5 ฟืน้ฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเทีย่วเพือ่พัฒนาแหล่งท่องเทีย่ว 
ในเขตพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย 
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่18
หน้า 4-2-10

เพือ่พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหล่งท่องเทีย่ว
ให้เกิดความประทับใจ
แก่นักท่องเทีย่วทีม่าเยอืน
จังหวดัเชียงราย

ฟืน้ฟู ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเทีย่วเดิม
หรือแหล่งท่องเทีย่วใหม่ 
จ านวน 2 แห่ง/ปี

1,000,000   1,000,000   

 - จ านวนแหล่ง
ท่องเทีย่วทีไ่ด้มีการ
ฟืน้ฟูและปรับปรุง

เส้นทางการคมนาคม
ท่องเทีย่วในชุมชนต่างๆ 
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
ในการสัญจรเข้าถึง
แหล่งท่องเทีย่ว
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 2.6 การศาสนาวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

430,000     

เปลีย่นแปลงเป็น
300,000     

รวม 6 โครงการ 2,640,000 800,000 800,000 800,000

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ

6 พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว หรือประชาสัมพันธเ์ทศกาล
ท่องเทีย่วจังหวดัเชียงราย เพือ่เตรียม
ความพร้อมเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวดัเชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน เสริมสร้าง
วสัิยทัศน์การบริหาร
จัดการอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว โรงแรม 
งานบริการ การค้าการ
ลงทุน และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวดัเชียงราย 
แก่บุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่วจากหน่วยงาน
ภาครัฐ อปท. ภาคเอกชน
และภาคประชาชน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 300,000     300,000     300,000     จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

ผู้ประกอบการ บุคลากร
ด้านการท่องเทีย่วจาก
หน่วยงานภาครัฐ อปท. 
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
มีวสัิยทัศน์การ
บริหารจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ว
โรงแรม งานบริการ 
การค้าการลงทุน และ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวดัเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชิวติ

6 พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ว หรือประชาสัมพันธเ์ทศกาล
ท่องเทีย่วจังหวดัเชียงราย เพือ่เตรียม
ความพร้อมเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของจังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่16
หน้า 4-2-10

เพือ่ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงานด้านส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วและจัดกิจกรรม
เทศกาลท่องเทีย่วและ
ประชาสัมพันธส์ถานที่
ท่องเทีย่วของจังหวดั
เชียงรายให้เป็นทีรู้่จัก
แก่นักท่องเทีย่ว

ประชาชน ผู้ประกอบการ
บุคลากรด้านการ
ท่องเทีย่วจากหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน 
จ านวน 100 คน

430,000     430,000     430,000     ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้และเกิด
ทักษะในการ
ถ่ายทอดข้อมูลแก่
นักท่องเทีย่ว

สามารถส่งเสริม
และจัดการท่องเทีย่ว 
และประชาสัมพันธก์าร
ท่องเทีย่วของจังหวดั
เชียงรายให้เป็นทีรู้่จัก
เพิม่ขึน้
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

500,000     

เปลีย่นแปลงเป็น

800,000     

รวม 1 โครงการ 800,000 800,000 800,000 800,000

     500,000      500,000 จ านวนวนัทีไ่ด้จัดงาน/
กิจกรรม 

เกษตรกรมีช่องทางใน
การจ าหน่ายผลผลิต
เพิม่มากขึน้และ
ผู้บริโภคได้รับสินค้า
และบริการทีไ่ด้
มาตรฐานและมีคุณภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

1 จัดงานสับปะรด ล้ินจี ่และของดีเมือง
เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่1
หน้า 4-2-18

เพือ่จัดงานส่งเสริมการตลาด
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ล้ินจี ่สับปะรดและผู้ผลิต
สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
อืน่ๆทีเ่กีย่วข้อง มีตลาดใน
การจ าหน่ายสินค้าได้มากขึน้

จ านวน 1 คร้ัง ( 3 วนั )      500,000

     800,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัดงาน กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดล้ินจี ่และ
ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชน
และอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง
มีตลาดในการจ าหน่าย
สินค้าได้มากขึน้

กองส่งเสริมฯ     800,0001 จัดงานสับปะรดนางแล ภูแล ล้ินจี ่และ
ของดีเมืองเชียงราย

เพือ่จัดงานส่งเสริมการตลาด
ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดล้ินจี ่และผู้ผลิต
สินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและอืน่ๆ
ทีเ่กีย่วข้องมีตลาดในการ
จ าหน่ายสินค้าได้มากขึน้

จ านวน 1 คร้ัง/ปี      800,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
แผนงาน 3.2 การเกษตร
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

82,000       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

1 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนการศึกษาของกองการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่5 
หน้า 4-3-3

เพือ่ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของกอง
การศึกษาฯ และ
สถานศึกษาในสังกัด

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กองการศึกษาฯ
ผู้ทรงคุณวฒิุด้าน
การศึกษา จ านวน 45 คน

82,000 82,000 82,000 จ านวนแผนงาน
การศึกษาของ อบจ.
เชียงราย ทีไ่ด้จัดท า

อบจ.เชียงรายมี
แผนการศึกษาทีถู่กต้อง
สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน่
อยา่งแท้จริง เป็น
เคร่ืองมือในการจัด
การศึกษาตลอดชีวติ 
และมีข้อมูล 
ข้อเสนอแนะและแนว
ทางการจัดการศึกษา

ส านักการศึกษาฯ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

67,000       1 ส านักการศึกษาฯการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนการศึกษาของส านักการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม

เพือ่ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาของส านัก
การศึกษาฯ และ
สถานศึกษาในสังกัด 
อบจ.เชียงราย ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับ
นโยบายในการพัฒนา
ประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 
นโยบายการศึกษาชาติ 
ตลอดจนมาตรฐาน
การศึกษาท้องถิน่

จ านวน 1 เล่ม อบจ.เชียงรายมี
แผนการศึกษาทีถู่กต้อง
ตามกระบวนการ 
ระเบียบ กฎหมาย 
สอดคล้องกับบริบท
และความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิน่
อยา่งแท้จริง เป็น
เคร่ืองมือในการจัด
การศึกษาตลอดชีวติได้
และมีข้อมูล 
ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการจัด
การศึกษาจาก
ผู้ทรงคุณวฒิุ และผู้ที่
เกีย่วข้องทุกฝ่าย

 -  -  - จ านวนแผนทีไ่ด้
จัดท า

91     



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

2 21,942,248 21,942,248 21,942,248 21,942,248 

2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ
 (ADSL)

เพือ่จ่ายเป็นค่า
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้
ครูและนักเรียนได้ค้นหา
ข้อมูลและเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากอินเตอร์เน็ต
เพิม่เติม

จ านวน 12 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

ครูและนักเรียนมี
อินเตอร์เน็ตทีเ่พียงพอ
ต่อการค้นหาข้อมูลและ
เรียนรู้ด้วยตนเองจาก
อินเตอร์เน็ต

3. ค่าใช้จ่ายระบบ WIFI เพือ่จ่ายเป็นค่า
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้
ครูและนักเรียนได้ค้นหา
ข้อมูลและเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากอินเตอร์เน็ต
เพิม่เติม

จ านวน 12 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

ครูและนักเรียนมี
อินเตอร์เน็ตทีเ่พียงพอ
ต่อการค้นหาข้อมูลและ
เรียนรู้ด้วยตนเองจาก
อินเตอร์เน็ต

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่23 
หน้า 4-3-10 ถึง หน้า 4-3-14 
1. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551

จ านวน 17 รายการ
จ านวน 8 หลักสูตร

จ านวนหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่
พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานศึกษา

ส านักการศึกษา
ฯ 

(รร.อบจ.ชร.)
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนสร้างผู้เรียนให้รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

เพือ่ให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้เพิม่ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
เพิม่ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้เพิม่ทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้
ด าเนินการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
เพิม่ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด อปท.

เพือ่จ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการครู

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้
พัฒนาข้าราชการครู
ในสังกัด

ข้าราชการครูมีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึน้
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)

เพือ่ให้สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐานมี
การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัด
การศึกษา

จ านวน 4 โครงการ จ านวนโครงการที่
ได้รับการอุดหนุน
จากกรมส าหรับการ
ปกครองท้องถิน่

สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
มีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัด
การศึกษา

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท า/
ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน

จ านวน 4 แผนฯ/ปี จ านวนแผนพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนทีไ่ด้จัดท า/
ทบทวน

โรงเรียนมีแผนพัฒนา
การศึกษาทีไ่ด้
ด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบและสามารถส่ง
เข้าร่วมการประกวด
ระดับประเทศได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ

9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่ารณรงค์
การป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน อบจ.เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีได้
ด าเนินการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

นักเรียนมีความรู้ความา
เข้าใจปัญหายาเสพติด
และร่วมรณรงค์
กิจกรรมป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาอยา่ง
จริงจัง

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพือ่จ่ายเป็นค่าส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
กิจกรรมส าหรับรัก
การอ่านใน
สถานศึกษา

นักเรียนมีความสนใจ
และรักการอ่านเพิม่ขึน้
และรู้จักแบ่งเวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

11. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าศูนยก์าร
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

เพือ่จัดท าศูนยก์ารเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั ตาม
หลักสูตร และมีความ
พร้อมเข้าเรียนต่อใน
ระดับขัน้พืน้ฐาน

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีได้
จัดท าศูนยก์ารเรียนรู้

นักเรียนระดับปฐมวยั
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน 
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พ.ศ.2546 และ
มีความพร้อมเข้าเรียน
ต่อในระดับขัน้พืน้ฐาน

12. ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน

เพือ่จ่ายให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาทีย่ากจน

นักเรียนยากจน จ านวน 
606 คน

นักเรียนยากจน
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ ร้อยละ 
100

นักเรียนยากจนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ

13. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว เพือ่จ่ายให้กับนักเรียน
ต้ังแต่อนุบาลจนถึงม.6 
เป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) ทัง้นีต้าม
หนังสือส่ังการจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีก่ าหนดฯ

นักเรียน จ านวน 3,231 
คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับค่า
จัดการเรียนการ
สอนตามทีก่รม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ก าหนด

นักเรียนได้รับเงินค่า
จัดการเรียนการสอน
ตามทีก่รมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่
ก าหนดท าให้
สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

14. ค่าหนังสือเรียน เพือ่จ่ายให้โรงเรียนเป็น
ค่าหนังสือให้นักเรียนได้มี
ส่ือการเรียนการสอนที่
ตรงกับความต้องการใน
การเสริมสร้างพัฒนาการ

นักเรียน จ านวน  3,231 
คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีหนังสือ
หรือส่ือการเรียน
การสอนทีต่รงกับ
ความต้องการ

นักเรียนมีหนังสือเป็น
ส่ือการเรียนการสอน
อยา่งทัว่ถึง

15. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพือ่จ่ายให้โรงเรียนเป็น
ค่าอุปกรณ์การเรียนให้
นักเรียนได้มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนทีต่รงกับ
ความต้องการในการ
เสริมสร้างพัฒนาการ

นักเรียน จ านวน  3,231 
คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนตรงตาม
ความต้องการ

นักเรียนทุกระดับมี
อุปกรณ์การเรียน

16. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพือ่ให้นักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนสวม
ใส่อยา่งมีคุณภาพ

นักเรียน จ านวน  3,231 
คน

นักเรียนทุกระดับมี
เคร่ืองแบบนักเรียน 
ร้อยละ 100

นักเรียนทุกระดับมี
เคร่ืองแบบนักเรียน ทีม่ี
คุณภาพ

17. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่)

เพือ่จ่ายให้กับโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมพัฒนาการให้มี
คุณสมบัติทีพ่ึงประสงค์

นักเรียน จ านวน  3,231 
คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมี
พัฒนาการทีดี่ขึน้

นักเรียนทุกระดับมี
กิจกรรมการเรียนการ
สอนทีม่ีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

2 21,423,140 21,423,140 21,423,140 21,423,140 

2. ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ
 (ADSL)

เพือ่จ่ายเป็นค่า
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้
ครูและนักเรียนได้ค้นหา
ข้อมูลและเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากอินเตอร์เน็ต
เพิม่เติม

จ านวน 12 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

ครูและนักเรียนมี
อินเตอร์เน็ตทีเ่พียงพอ
ต่อการค้นหาข้อมูลและ
เรียนรู้ด้วยตนเองจาก
อินเตอร์เน็ต

3. ค่าใช้จ่ายระบบ WIFI เพือ่จ่ายเป็นค่า
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนให้
ครูและนักเรียนได้ค้นหา
ข้อมูลและเรียนรู้ด้วย
ตนเองจากอินเตอร์เน็ต
เพิม่เติม

จ านวน 12 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

ครูและนักเรียนมี
อินเตอร์เน็ตทีเ่พียงพอ
ต่อการค้นหาข้อมูลและ
เรียนรู้ด้วยตนเองจาก
อินเตอร์เน็ต

ส านักการศึกษา
ฯ 

(รร.อบจ.ชร.)

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา

1. ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ.2551

จ านวน 19 รายการ
จ านวน 8 หลักสูตร

จ านวนหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่
พัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา
ของโรงเรียนสอดคล้อง
กับความต้องการของ
สถานศึกษา
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

4. ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุด
โรงเรียนสร้างผู้เรียนให้รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

เพือ่ให้นักเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้เพิม่ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
เพิม่ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน

เพือ่จ่ายเป็นค่าพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนมี
แหล่งเรียนรู้เพิม่ทักษะใน
การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้
ด าเนินการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้

นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้
เพิม่ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอยา่งต่อเนือ่ง

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัด อปท.

เพือ่จ่ายเป็นค่า ใช้จ่ายใน
การพัฒนาข้าราชการครู

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้
พัฒนาข้าราชการครู
ในสังกัด

ข้าราชการครูมีความรู้
ความสามารถเพิม่ขึน้
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานใน
การพัฒนาท้องถิน่ (SBMLD)

เพือ่ให้สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐานมี
การกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัด
การศึกษา

จ านวน 4 โครงการ จ านวนโครงการที่
ได้รับการอุดหนุน
จากกรมส าหรับการ
ปกครองท้องถิน่

สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการศึกษาโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
มีการกระจายอ านาจ
การบริหารและการจัด
การศึกษา

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

เพือ่จ่ายเป็นค่าจัดท า/
ทบทวนการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียน

จ านวน 4 แผนฯ/ปี จ านวนแผนพัฒนา
การศึกษาของ
โรงเรียนทีไ่ด้จัดท า/
ทบทวน

โรงเรียนมีแผนพัฒนา
การศึกษาทีไ่ด้
ด าเนินการอยา่งเป็น
ระบบและสามารถส่ง
เข้าร่วมการประกวด
ระดับประเทศได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ

9. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา

เพือ่จ่ายเป็นค่ารณรงค์
การป้องกันยาเสพติดใน
โรงเรียน อบจ.เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีได้
ด าเนินการรณรงค์
ป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

นักเรียนมีความรู้ความา
เข้าใจปัญหายาเสพติด
และร่วมรณรงค์
กิจกรรมป้องกันยาเสพ
ติดในสถานศึกษาอยา่ง
จริงจัง

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก
การอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

เพือ่จ่ายเป็นค่าส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
กิจกรรมส าหรับรัก
การอ่านใน
สถานศึกษา

นักเรียนมีความสนใจ
และรักการอ่านเพิม่ขึน้
และรู้จักแบ่งเวลาวา่งให้
เป็นประโยชน์
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

11. ค่าใช้จ่ายโครงการจัดท าศูนยก์าร
เรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวยั

เพือ่จัดท าศูนยก์ารเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั ตาม
หลักสูตร และมีความ
พร้อมเข้าเรียนต่อใน
ระดับขัน้พืน้ฐาน

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีได้
จัดท าศูนยก์ารเรียนรู้

นักเรียนระดับปฐมวยั
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการทัง้ 4 ด้าน 
ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวยั พ.ศ.2546 และ
มีความพร้อมเข้าเรียน
ต่อในระดับขัน้พืน้ฐาน

12. ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน

เพือ่จ่ายให้นักเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับ
มัธยมศึกษาทีย่ากจน

นักเรียนยากจน จ านวน 
606 คน

นักเรียนยากจน
ได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการ ร้อยละ 
100

นักเรียนยากจนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการ

13. ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว เพือ่จ่ายให้กับนักเรียน
ต้ังแต่อนุบาลจนถึงม.6 
เป็นค่าจัดการเรียนการ
สอน(รายหัว) ทัง้นีต้าม
หนังสือส่ังการจากกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิน่ ทีก่ าหนดฯ

นักเรียน จ านวน 3,231 
คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนได้รับค่า
จัดการเรียนการ
สอนตามทีก่รม
ส่งเสริมการ
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ก าหนด

นักเรียนได้รับเงินค่า
จัดการเรียนการสอน
ตามทีก่รมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่
ก าหนดท าให้
สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนการสอนให้
มีคุณภาพ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

14. ค่าหนังสือเรียน เพือ่จ่ายให้โรงเรียนเป็น
ค่าหนังสือให้นักเรียนได้มี
ส่ือการเรียนการสอนที่
ตรงกับความต้องการใน
การเสริมสร้างพัฒนาการ

นักเรียน จ านวน  3,231 
คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีหนังสือ
หรือส่ือการเรียน
การสอนทีต่รงกับ
ความต้องการ

นักเรียนมีหนังสือเป็น
ส่ือการเรียนการสอน
อยา่งทัว่ถึง

15. ค่าอุปกรณ์การเรียน เพือ่จ่ายให้โรงเรียนเป็น
ค่าอุปกรณ์การเรียนให้
นักเรียนได้มีอุปกรณ์การ
เรียนการสอนทีต่รงกับ
ความต้องการในการ
เสริมสร้างพัฒนาการ

นักเรียน จ านวน  3,231 
คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนมีอุปกรณ์
การเรียนตรงตาม
ความต้องการ

นักเรียนทุกระดับมี
อุปกรณ์การเรียน

16. ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน เพือ่ให้นักเรียนได้มี
เคร่ืองแบบนักเรียนสวม
ใส่อยา่งมีคุณภาพ

นักเรียน จ านวน  3,231 
คน

นักเรียนทุกระดับมี
เคร่ืองแบบนักเรียน 
ร้อยละ 100

นักเรียนทุกระดับมี
เคร่ืองแบบนักเรียน ทีม่ี
คุณภาพ

17. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิน่)

เพือ่จ่ายให้กับโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่
ส่งเสริมพัฒนาการให้มี
คุณสมบัติทีพ่ึงประสงค์

นักเรียน จ านวน  3,231 
คน

ร้อยละของเด็ก
นักเรียนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมี
พัฒนาการทีดี่ขึน้

นักเรียนทุกระดับมี
กิจกรรมการเรียนการ
สอนทีม่ีคุณภาพ
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

18. ค่าพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่เข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0

เพือ่ให้สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการ
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0

จ านวน 1 คร้ัง จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

สถานศึกษามีการ
บริหารจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ เพือ่เข้าสู่
ประเทศไทย 4.0

19. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัด
กระบวนการเรียนการสอน การบริหาร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ "ศูนยก์าร
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง"

เพือ่ส่งเสริมการเรียน
การสอน การบริหาร
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" 
สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"

จ านวน 1 คร้ัง -   -   -   - จ านวนคร้ังทีไ่ด้รับ
การอุดหนุนให้
ด าเนินการตาม
โครงการ

สถานศึกษามีการ
ส่งเสริมจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" 
สู่ "ศูนยก์ารเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง"

รวม 2 โครงการ 21,490,140    21,490,140    21,490,140    21,490,140    

102     



ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2,000,000   

เปลีย่นแปลงเป็น

3,000,000   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1 อบรมแกนน าหมูบ่้านจัดการสุขภาพ
จังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่8 
หน้า 4-3-17

เพือ่ฝึกอบรมแกนน า
หมูบ่้านจัดการสุขภาพ
พืน้ที ่18 อ าเภอของ
จังหวดัเชียงราย เพือ่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานหมูบ่้านด้าน
สุขภาพระดับพืน้ที่

แกนน าหมูบ่้านจัดการ
สุขภาพในพืน้ที ่18 
อ าเภอของจังหวดั
เชียงราย จ านวน 768 คน

   2,000,000

1 อบรมแกนน าหมูบ่้านจัดการสุขภาพ
จังหวดัเชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมแกนน า
หมูบ่้านจัดการสุขภาพ
พืน้ที ่18 อ าเภอของ
จังหวดัเชียงราย เพือ่ให้มี
ความรู้ความเข้าใจการ
ด าเนินงานหมูบ่้านด้าน
สุขภาพระดับพืน้ที่

จ านวน 6 รุ่น/ปี    3,000,000

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

   3,000,000    3,000,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

แกนน าหมูบ่้านจัดการ
สุขภาพในพืน้ที ่18 อ าเภอ
ของจังหวดัเชียงราย 
มีความรู้ความเข้า ใจ
บทบาทในการด าเนินงาน
ด้านสุขภาพระดับพืน้ที่

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

   2,000,000    2,000,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
บทบาท ในการ
ด าเนิน งานหมูบ่้าน
จัดการสุขภาพระดับ
พืน้ที่

แกนน าหมูบ่้านจัดการ
สุขภาพในพืน้ที ่18 อ าเภอ
ของจังหวดัเชียงราย มี
ความรู้ความเข้า ใจบทบาท
ในการด าเนินงานด้าน
สุขภาพระดับพืน้ที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

100,000     

เปลีย่นแปลงเป็น

800,000     

     100,000      100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารปลอดภัยที่
ถูกต้อง

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองอาหาร
ปลอดภัยและน าไปถ่ายทอด
ให้บุคคลอืน่ๆ ได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

2 อบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัย 
จังหวดัเชียงราย

 - เพือ่จัดอบรมเครือข่าย
อาหารปลอดภัย จังหวดั
เชียงรายให้มีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง
อาหารปลอดภัย
 -เพือ่สร้างเครือข่าย
อาหารปลอดภัยในจังหวดั
เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี      800,000      800,000      800,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ความเข้าใจในเร่ืองอาหาร
ปลอดภัยและน าไปปฏิบัติ
ในชุมชนหรือถ่ายทอด
บทเรียนให้บุคคลใน
ครอบครัว หรือบุคคลทัว่ไป
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

2 อบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัย 
จังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่11 
หน้า 4-3-18

 - เพือ่จัดอบรมเครือข่าย
อาหารปลอดภัย จังหวดั
เชียงรายให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองอาหาร
ปลอดภัย
 -เพือ่สร้างเครือข่าย
อาหารปลอดภัยในจังหวดั
เชียงราย

ประชาชน
จ านวน 400 คน

     100,000
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

3,000,000   

เปลีย่นแปลงเป็น

1,000,000   

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

3 บริหารจัดการกองทุนฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพในระดับจังหวดั
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่22
หน้า 4-3-23

เพือ่ส่งเสริมให้คนพิการ 
ผู้สูงอาย ุผู้ทีอ่ยูใ่นระยะที่
จ าเป็นต้องได้รับการ
ฟืน้ฟูสมรรถภาพได้รับ
บริการฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย ์
เคร่ืองช่วยกายอุปกรณ์ที่
จ าเป็นต่อสุขภาพ

ประชาชน 18 อ าเภอ    3,000,000    3,000,000    3,000,000 ร้อยละของผู้ได้รับ
การเข้าถึงการ
บริการของกองทุน
ฟืน้ฟูสมรรถภาพที่
จ าเป็นต่อสุขภาพ

ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุผู้ทีอ่ยูใ่น
ระยะทีจ่ าเป็นต้องได้รับ
การฟืน้ฟูสมรรถภาพได้รับ
การบริการและท าให้มี
คุณภาพชีวติดีขึน้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

3 บริหารจัดการกองทุนฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพในระดับจังหวดั

เพือ่ให้คนพิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ทีอ่ยูใ่นระยะทีเ่ป็นต้อง
ได้รับการฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ได้รับบริการฟืน้ฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์
ทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพ 
จากหน่วยบริการ สถาน
บริการ หรือองค์กรอืน่ๆ

ประชาชน 18 อ าเภอ
ในจังหวดัเชียงราย

   3,000,000    3,000,000    3,000,000 ร้อยละ 60 ของผู้
ได้รับการเข้าถึงการ
บริการของกองทุน
ฟืน้ฟูสมรรถภาพ
ทีจ่ าเป็นต่อสุขภาพ
ในระดับจังหวดั

ผู้พิการ ผู้สูงอาย ุผู้ทีอ่ยูใ่น
ระยะทีจ่ าเป็นต้องได้รับ
การฟืน้ฟูสมรรถภาพได้รับ
การบริการและท าให้มี
คุณภาพชีวติดีขึน้
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.2  สาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

230,000

เปลีย่นแปลงเป็น

จ านวน 18 คร้ัง 230,000

รวม 4 โครงการ 5,030,000  7,030,000  7,030,000  7,030,000  

230,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
กิจกรรม

ประชาชนในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงรายมีความรู้เร่ือง
โรคติดต่อต่างๆ และ
สามารถป้องกันตนเองได้
อยา่งถูกวธิี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

4 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธแ์ละรณรงค์
ป้องกันโรคติดต่อจังหวดัเชียงราย

เพือ่จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์
และรณรงค์ป้องกัน
โรคติดต่อเพือ่เผยแพร่
ความรู้เร่ืองโรคติดต่อ
ต่างๆ และการป้องกัน
ตนเองอยา่งถูกวธิี

230,000 230,000

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

4 จัดงานมหกรรมรวมพลังป้องกัน
โรคติดต่อจังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่5
หน้า 4-3-16

เพือ่จัดงานมหกรรม
รวมพลังป้องกันโรคติดต่อ
เพือ่เผยแพร่ความรู้
เร่ืองโรคติดต่อต่างๆ
และการป้องกันตนเอง
อยา่งถูกวธิี

จัดกิจกรรมรวมพลัง
ป้องกันโรคติดต่อ 
จ านวน 18 คร้ัง

230,000 230,000 230,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
กิจกรรมรวมพลัง
ป้องกันภัยโรคติดต่อ
ในแต่ละอ าเภอ

ประชาชนในพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงรายมีความรู้เร่ืองโรค
ต่างๆและสามารถป้องกัน
ตนเองได้อยา่งถูกวธิี
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600,000     600,000     จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประกอบอาชีพอยูใ่น
ชุมชนของตนเอง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

1 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่1
หน้า 4-4-8

เพือ่สร้างทางเลือกและสร้าง
โอกาสมีงานท าให้แก่คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้
และทักษะเฉพาะตามมาตรฐาน
ให้มีอาชีพในครอบครัวและ
ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ไป
ประกอบอาชีพ
ผิดกฎหมาย

โซนที ่1. อ.แม่จัน, 
อ.แม่สาย, อ.เชียงแสน, 
อ.แม่ฟ้าหลวง, 
และ อ.ดอยหลวง 
จ านวน 100 คน
โซนที ่2. อ.เวยีงเชียงรุ้ง, 
อ.เมือง, อ.เวยีงชัย, 
อ.แม่ลาว จ านวน 100 คน
โซนที ่3. อ.พญาเม็งราย, 
อ.เทิง, อ.ขุนตาล, 
อ.เวยีงแก่น, อ.เชียงของ 
จ านวน 100 คน
โซนที ่4. อ.ป่าแดด, อ.พาน,
อ.เวยีงป่าเป้า, อ.แม่สรวย 
จ านวน 100 คน 
เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 10 คน

600,000     600,000     

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3  สังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.3  สังคมสงเคราะห์

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

150,000     

รวม 1 โครงการ 150,000    150,000    150,000    150,000    

150,000     จ านวนคร้ังทีไ่ด้
จัดฝึกอบรม

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
มีความรู้และทักษะเฉพาะ
ตามมาตรฐานมีอาชีพอยู่
ในครอบครัวและชุมชน
มีษักยภาพ มีทักษะอาชีพ 
มีรายได้เล้ียง ตนเองได้ ไม่
เป็นภาระของสังคม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

1 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ทักษะการประกอบอาชีพให้กับคนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส

เพือ่อบรมให้แก่คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสให้มีความรู้
และทักษะอาชีพ การฝึก
ลักษณะนิสัยในการท างาน 
การบริการ สามารถเล้ียง
ตนเองได้ และไม่เป็นภาระ
ต่อสังคม

จ านวน 2 รุ่น/ปี 150,000     150,000     
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1,500,000  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

1 อบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุ
จังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่6 
หน้า 4-4-12

เพือ่จัดฝึกอบรมถอด
บทเรียนการด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายแุกนน า
โรงเรียนผู้สูงอายรุะดับ
จังหวดัในการสร้างเครือข่าย

จัดกิจกรรมฝึกอบรมถอด
บทเรียนรูปแบบเครือข่าย
ระดับจังหวดัเชียงราย
ของแกนน าโรงเรียน
ผู้สูงอายรุะดับจังหวดั 
จ านวน 576 คน จ าวนวน
 4 รุ่นๆ ละ 3 วนั 2 คืน

1,500,000  1,500,000   ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
เครือข่ายโรงเรียน
ผู้สูงอายมุีความรู้
ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานโรงเรียน
ผู้สูงอายใุนรูปแบบ
เครือข่ายระดับ
จังหวดั

มีแกนน าโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในพืน้ที ่18 อ าเภอ 
ของจังหวดัเชียงรายทีม่ี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

กองส่งเสริม
คุณภาพชวติ

1,500,000  
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ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

2,000,000  กองส่งเสริม
คุณภาพชวติ

2,000,000  2,000,000  จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

ผู้สูงอายมุีความรู้เกีย่วกับ
อาชีพเสริมทีส่ามารถเพิม่พูน
รายได้เอง

1 อบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุ
จังหวดัเชียงราย

เพือ่จัดฝึกอบรมถอด
บทเรียนการด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายแุกนน า
โรงเรียนผู้สูงอายรุะดับ
จังหวดัในการสร้างเครือข่าย

 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ถอดบทเรียนแกนน า
ผู้สูงอายรุะดับจังหวดั
ในพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย 
จ านวน 4 รุ่น/ปี
 - จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ถอดบทเรียนแกนน า
ผู้สูงอายรุะดับจังหวดั
ในพืน้ทีจ่ังหวดัเชียงราย 
จ านวน 18 รุ่น/ปี

2,000,000  
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.5 สร้างความแข้มแข็งของชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

600,000    

เปลีย่นแปลงเป็น

150,000    

รวม 2 โครงการ 2,150,000  2,150,000  2,150,000  2,150,000  

2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่8 
หน้า 4-4-13

เพือ่ฝึกอบรมให้กับผู้สูงอาย ุ
เกีย่วกับอาชีพให้มีรายได้
และมีกิจกรรมเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่ม เกิดการ
สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายอาชีพ

ผู้สูงอายใุนพืน้ทีจ่ังหวดั
เชียงราย จ านวน 400 คน
และเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง 
จ านวน 10 คน

600,000    600,000    600,000    ร้อยละของผู้สูงอายุ
เข้ารับการอบรม 
มีความรู้ ทักษะ
ในการประกอบ
อาชีพ

ผู้สูงอายใุช้เวลาวา่งให้เป็น
ประโยชน์มีรายได้เป็นของ
ตนเอง ผู้สูงอายมุีการ
รวมกลุ่มท ากิจกรรม 
สร้างความสามัคคีและสร้าง
ก าลังใจในการด าเนินชีวติ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ

2 จัดฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ 
ทักษะการประกอบอาชีพให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

เพือ่ฝึกอบรมให้กับผู้สูงอาย ุ
เกีย่วกับอาชีพให้มีรายได้
และมีกิจกรรมเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่ม เกิดการ
สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายอาชีพ หรือ
การพัฒนาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

จ านวน 2 รุ่น/ปี 150,000    150,000    150,000    จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

ผู้สูงอายมุีความรู้เกีย่วกับ
อาชีพเสริมทีส่ามารถเพิม่พูน
รายได้เอง มีการรวมกลุ่ม
ท ากิจกรรม สร้างความสามัคคี
และสร้างก าลังใจในการ
ด าเนินชีวติ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวติ
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ผ. 01

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

400,000    

เปลีย่นแปลงเป็น

200,000    

400,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพร่างกาย 
จิตใจทีดี่

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เด็กและเยาวชนตาม
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
และทักษะเบือ้งต้นในการ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ทางน้้า และมีพืน้ฐานที่
จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวติ

ส้านักการศึกษาฯ

ผู้เข้ารับอบรมมีความรู้
และทักษะการวา่ยน้้า
พืน้ฐาน และทักษะการ
ช่วยเหลือผู้อืน่ สามารถ
วา่ยน้้าเป็นเมือ่จบกิจกรรม

ส้านักการศึกษาฯ

1 อบรมทักษะการวา่ยน้้าขัน้พืน้ฐาน
ส้าหรับเด็กและเยาวชน 
"วา่ยน้้าเพือ่ชีวติ"

เพือ่อบรมให้ความรู้และสอน
ทักษะการวา่ยน้้าขัน้พืน้ฐาน
ในการเอาชีวติรอดจากการ
จมน้้า การช่วยชีวติของตนเอง
ของผู้อืน่เบือ้งต้นตามวธิี
มาตรฐานสากล และเพิม่
กิจกรรมทางบวกให้เด็ก 
เยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

เด็กและเยาวชนใน 
จ.เชียงราย จ้านวน
ไม่น้อยกวา่ 150 คน

 -  -  - เด็กนักเรียนและ
เยาวชนทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมีทักษะและ
วา่ยน้้าเป็นทุกคน

1 อบรมทักษะการวา่ยน้้าขัน้พืน้ฐาน
ส้าหรับเด็กและเยาวชน 
"วา่ยน้้าเพือ่ชีวติ"
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่6 
หน้า 4-4-15

เพือ่ให้ความรู้และสอนทักษะ
การวา่ยน้้าขัน้พืน้ฐาน และ
เพิม่กิจกรรมทางบวกให้เด็ก 
เยาวชนได้ใช้เวลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์

เด็กและเยาวชนใน 
จ.เชียงราย จ้านวน
ไม่น้อยกวา่ 300 คน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่6 การรักษาความมัน่คงความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิ์น

400,000 400,000

112     



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

50,000      

เปลีย่นแปลงเป็น

50,000            50,000       50,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนานวความคิด
เชิงสร้างสรรค์

เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาให้เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
ท้องถิน่และประเทศชาติ

ส้านักการศึกษาฯ2 อบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียน
ส้าหรับเด็กและเยาวชนจังหวดัเชียงราย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เปลีย่นแปลงเป็น 
แผนงาน 2.6 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชน มีกิจกรรม
นันทนาการท้าในช่วงปิดภาค
เรียนและเห็นความส้าคัญของ
การใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์
ห่างไกลส่ิงเสพติด

เด็ก และเยาวชนใน
จังหวดัเชียงราย จ้านวน
ไม่น้อยกวา่ 100 คน

      50,000

      50,000       50,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการส่งเสริม
และพัฒนา
แนวความคิด
เชิงสร้างสรรค์

 เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตนเอง พัฒนา
ท้องถิน่และประเทศชาติ

ส้านักการศึกษาฯ2 อบรมเชิงสร้างสรรค์ช่วงปิดภาคเรียน
ส้าหรับเด็กและเยาวชนจังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย แผนงาน 1.2 
การรักษาความสงบภายใน รายการที ่3
หน้า 4-4-2

เพือ่ส่งเสริมสนับสนุน
ให้เด็กและเยาวชน 
มีกิจกรรมนันทนาการ
ท้าในช่วงปิดภาคเรียนและ
เห็นความส้าคัญของการใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลส่ิงเสพติด

เด็ก และเยาวชนใน
จังหวดัเชียงราย จ้านวน
ไม่น้อยกวา่ 100 คน

      50,000
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

95,000      

เปลีย่นแปลงเป็น

95,000                  -               -   ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีทักษะกระบวน 
การคิดและรู้เท่าทัน
ส่ือเทคโนโลยี

เด็กและเยาวชนรู้
เท่าทันส่ือ สามารถ
น้าความรู้ไปพัฒนาตัวเอง
ให้มีศักยภาพมากขึน้

ส้านักการศึกษาฯ3 ส่ือสร้างสรรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ส้าหรับเด็กและเยาวชน

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เปลีย่นแปลงเป็น 
แผนงาน 2.6 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือ่ให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการกับส่ือเทคโนโลยี
ได้อยา่งสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้านและพัฒนา
คุณภาพชีวติของเด็กและ
เยาวชนในจังหวดัให้ดีขึน้

กลุ่มเด็ก เยาวชน 
จ้านวนไม่น้อยกวา่ 
100 คน

            -   

            -               -   ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงกาi
มี ทักษะกระบวน 
การคิดและ
รู้เท่าทันส่ือเทคโนโลยี

เด็กและเยาวชนรู้
เท่าทันส่ือ สามารถ
น้าความรู้ไปพัฒนาตัวเอง
ให้มีศักยภาพมากขึน้

ส้านักการศึกษาฯ3 ส่ือสร้างสรรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ส้าหรับเด็กและเยาวชน
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย แผนงาน 1.2 
การรักษาความสงบภายใน รายการที ่4
หน้า 4-4-2

เพือ่ให้เด็กและเยาวชน
มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการกับส่ือเทคโนโลยี
ได้อยา่งสร้างสรรค์ และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่
หลากหลายด้านและพัฒนา
คุณภาพชีวติของเด็กและ
เยาวชนในจังหวดัให้ดีขึน้

กลุ่มเด็ก เยาวชน 
จ้านวนไม่น้อยกวา่ 
100 คน

            -   
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

500,000    

เปลีย่นแปลงเป็น

500,000        500,000     500,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนา
ทักษะในการ
ด้าเนินงาน

เด็กและเยาวชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพให้มีทักษะ
ในการด้าเนินชีวติ และ
มีเครือข่ายในการท้างาน
ของกลุ่มเพือ่หาแนวทาง
ในการท้างาน เพือ่พัฒนา
ชุมชน ท้องถิน่ อยา่งยัง่ยนื

ส้านักการศึกษาฯ4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนจังหวดัเชียงราย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เปลีย่นแปลงเป็น 
แผนงาน 2.6 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือ่อบรมเด็กและเยาวชน
จังหวดัเชียงรายในการเพิม่
ทักษะการด้าเนินชีวติ 
สร้างเครือข่ายในการท้างาน
กลุ่มเด็กและเยาวชนทัง้ภายใน 
และต่างจังหวดั สร้างเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และส่งเสริมการใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเด็กและเยาวชน
จังหวดัเชียงรายและ
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
จ้านวนไม่น้อยกวา่ 
90 คน

    500,000

    500,000     500,000 ร้อยละ 80 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ในการด้าเนินงาน

เด็กและเยาวชนได้รับ
การพัฒนาศักยภาพให้มี
ทักษะในการด้าเนินชีวติ 
และมีเครือข่ายในการ
ท้างานของกลุ่ม เพือ่หา
แนวทางในการท้างาน
เพือ่พัฒนาชุมชน ท้องถิน่ 
อยา่งยัง่ยนื

ส้านักการศึกษาฯ4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก
และเยาวชนจังหวดัเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย แผนงาน 1.2 
การรักษาความสงบภายใน รายการที ่5
หน้า 4-4-2

เพือ่อบรมเด็กและเยาวชน
จังหวดัเชียงรายในการเพิม่
ทักษะการด้าเนินชีวติ 
สร้างเครือข่ายในการท้างาน
กลุ่มเด็กและเยาวชนทัง้ภายใน 
และต่างจังหวดั สร้างเวที
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และส่งเสริมการใช้
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเด็กและเยาวชน
จังหวดัเชียงรายและ
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกับกิจกรรม
เด็กและเยาวชน 
จ้านวนไม่น้อยกวา่ 90 คน

    500,000
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

200,000    

เปลีย่นแปลงเป็น

200,000        200,000     200,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

เด็กและเยาวชน
ในจังหวดัเชียงราย
มีเวทีในการแสดง
ความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยา่ง
สร้างสรรค์

ส้านักการศึกษาฯ5 วนัเด็กแห่งชาติ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เปลีย่นแปลงเป็น 
แผนงาน 2.6 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือ่จัดกิจกรรมให้เด็ก
ทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ตระหนัก
ถึงคุณค่า บทบาท และ
ความส้าคัญของตนเอง และ
แสดงออกเหมาะสมตามวยั

เด็ก เยาวชน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมวนัเด็ก
ไม่น้อยกวา่ 1000 คน

    200,000

    200,000     200,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80

เด็กและเยาวชน
ในจังหวดัเชียงราย
มีเวทีในการแสดง
ความสามารถและพัฒนา
ศักยภาพของตนเองอยา่ง
สร้างสรรค์

ส้านักการศึกษาฯ5 วนัเด็กแห่งชาติ
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย แผนงาน 1.2 
การรักษาความสงบภายใน รายการที ่6
หน้า 4-4-3

เพือ่จัดกิจกรรมให้เด็ก
ทีเ่ข้าร่วมโครงการได้ตระหนัก
ถึงคุณค่า บทบาท และ
ความส้าคัญของตนเอง และ
แสดงออกเหมาะสมตามวยั

เด็ก เยาวชน และ
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมวนัเด็ก
ไม่น้อยกวา่ 1000 คน

    200,000
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

300,000    

เปลีย่นแปลงเป็น

300,000        300,000     300,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้หมด

เยาวชนได้รับการส่งเสริม
พัฒนามีเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ 
เกิดเครือข่ายเชีอ่ม
โยงระหวา่งกลุ่มเยาวชน 
ในการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาท้องถิน่

ส้านักการศึกษาฯ6 วนัเยาวชนแห่งชาติ

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เปลีย่นแปลงเป็น 
แผนงาน 2.6 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนค้นพบ
บทบาทและความส้าคัญของ
ตนเองทีม่ีต่อชุมชนและสังคม
และสร้างเวทีในการเผยแพร่ 
แสดงผลงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านแนวคิดการท้างาน 
และประสบการณ์ต่างๆ 
ของเด็กและเยาวชน

กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มองค์กรและเครือข่าย
การท้างานด้านเด็กและ
เยาวชนจังหวดัเชียงราย 
ประชาชน/ส่ือมวลชน/
หัวหน้าส่วนราชการ/
ผู้แทน อปท. จ้านวน
ไม่น้อยกวา่ 400 คน

    300,000

    300,000     300,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้หมด

เยาวชนได้รับการส่งเสริม
พัฒนามีเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทักษะประสบการณ์ 
เกิดเครือข่ายเชีอ่ม
โยงระหวา่งกลุ่มเยาวชน 
ในการปฏิบัติภารกิจ
ร่วมกันในการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาท้องถิน่

ส้านักการศึกษาฯ6 วนัเยาวชนแห่งชาติ
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย แผนงาน 1.2 
การรักษาความสงบภายใน รายการที ่7
หน้า 4-4-3

เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนค้นพบ
บทบาทและความส้าคัญของ
ตนเองทีม่ีต่อชุมชนและสังคม
และสร้างเวทีในการเผยแพร่ 
แสดงผลงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านแนวคิดการท้างาน 
และประสบการณ์ต่างๆ 
ของเด็กและเยาวชน

กลุ่มเด็กและเยาวชน 
กลุ่มองค์กรและเครือข่าย
การท้างานด้านเด็กและ
เยาวชนจังหวดัเชียงราย 
ประชาชน/ส่ือมวลชน/
หัวหน้าส่วนราชการ/
ผู้แทน อปท. จ้านวน
ไม่น้อยกวา่ 400 คน

    300,000
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

300,000    

เปลีย่นแปลงเป็น

300,000        300,000     300,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้หมด

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ
การเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ส้านักการศึกษาฯ7 ค่ายเมล็ดพันธุสั์นติวธิเีพือ่วถิี
แห่งประชาธปิไตย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เปลีย่นแปลงเป็น 
แผนงาน 2.6 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส้านึกสาธารณะ สามารถ
น้าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับจาก
โครงการไปขยายผลหรือ
เผยแพร่ต่อคนในครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชนอยา่งถูกวธิี
ตามวถิีประชาธปิไตย

เด็กและเยาวชนในจังหวดั
เชียงราย วทิยากร 
เจ้าหน้าทีด้่าเนิน
โครงการจ้านวนไม่น้อย
กวา่ 120 คน

    300,000

    300,000     300,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้หมด

เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับ
การเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตย
อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข

ส้านักการศึกษาฯ7 ค่ายเมล็ดพันธุสั์นติวธิเีพือ่วถิี
แห่งประชาธปิไตย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย แผนงาน 1.2 
การรักษาความสงบภายใน รายการที ่8
หน้า 4-4-3

เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชน
มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส้านึก สาธารณะ 
สามารถน้าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ทีไ่ด้รับ
จากโครงการไปขยายผลหรือ
เผยแพร่ต่อคนในครอบครัว 
โรงเรียน ชุมชน อยา่งถูกวธิี
ตามวถิีประชาธปิไตย

เด็กและเยาวชนในจังหวดั
เชียงราย วทิยากร 
เจ้าหน้าทีด้่าเนิน
โครงการจ้านวน
ไม่น้อยกวา่ 120 คน

    300,000
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 2.6 การศาสนาและวฒันธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

350,000    

เปลีย่นแปลงเป็น

350,000    

รวม 8 โครงการ 1,995,000  1,700,000  1,700,000  1,700,000  

    350,000     350,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้หมด

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านแนวคิด ทัศนคติ 
และมีแวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เกิดเครือข่าย
เชือ่มโยงระหวา่งกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในการปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกัน

ส้านักการศึกษาฯ8 พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอ้าเภอเพือ่สร้างความเข้มแข็ง
และเชือ่มโยงเครือข่าย

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เปลีย่นแปลงเป็น 
แผนงาน 2.6 การศาสนาและ
วัฒนธรรมและนันทนาการ

เพือ่พัฒนาทักษะการท้างาน
และศักยภาพแกนน้าสภาเด็ก
และเยาวชนระดับอ้าเภอ
เพือ่สร้างและเชือ่มโยง
เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน
ในจังหวดัเชียงราย

สภาเด็กและเยาวชน
ในจังหวดัเชียงราย 
ไม่น้อยกวา่ 300 คน

    350,000

    350,000     350,000 จ้านวนผู้เข้าร่วม
โครงการทัง้หมด

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ด้านแนวคิด ทัศนคติ 
และมีแวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ เกิดเครือข่าย
เชือ่มโยงระหวา่งกลุ่มเด็ก
และเยาวชนในการปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกัน

ส้านักการศึกษาฯ8 พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน
ระดับอ้าเภอเพือ่สร้างความเข้มแข็ง
และเชือ่มโยงเครือข่าย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย แผนงาน 1.2 
การรักษาความสงบภายใน รายการที ่9
หน้า 4-4-4

เพือ่พัฒนาทักษะการท้างาน
และศักยภาพแกนน้าสภาเด็ก
และเยาวชนระดับอ้าเภอ
เพือ่สร้างและเชือ่มโยง
เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน
ในจังหวดัเชียงราย

สภาเด็กและเยาวชน
ในจังหวดัเชียงราย 
ไม่น้อยกวา่ 300 คน

    350,000
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

500,000                    -                -                - 

เปลีย่นแปลงเป็น

500,000                    -                -                - 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยัง่ยนื
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื
แผนงาน 3.2 การเกษตร

ประชาชนมีน  าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

1 ขุดลอกหนองต้นปูน เชือ่มระหวา่ง ม.5
ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ ใช้ประโยชน์
ร่วมกันระหวา่ง ม.4 ม.5 ม.13 
ต.ห้วยซ้อ และ ม.3 ม.9 ต.บุญเรือง 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน  าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดพื นทีป่ระมาณ 
6,000.00 ตร.ม.
ลึก 2.00  ม. 

จ านวนแหล่งน  า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน  าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

1 ขุดลอกหนองต้นปูน เชือ่มระหวา่ง ม.5
ต.ห้วยซ้อ - ต.บุญเรือง อ.เชียงของ
จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่26
หน้า 4-5-7

เพือ่พัฒนาแหล่งน  าให้
เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน

ขนาดกวา้ง 3.00  ม. 
ลึก 2.00  ม. 
ยาว 330.00  ม.

จ านวนแหล่งน  า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

120     



2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยัง่ยนื
แผนงาน 3.2 การเกษตร

500,000                    -                -                - 

   

เปลีย่นแปลงเป็น

500,000                    -                -                - 

   

รวม 2 โครงการ 1,000,000  -  -  -

ประชาชนมีน  าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

2 ขุดลอกล าน  าห้วยส้าน เชือ่มระหวา่ง 
ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว - ม.7 
ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย
เพือ่ป้องกันปัญหาน  าท่วม และใช้เป็น
แหล่งน  าเพือ่การเกษตรส าหรับพื นที ่
ม.3, ม.4, ม.5, ต.จอมหมอกแก้ว ม.7 
ต.ป่าก่อด า อ.แม่ลาว จ.เชียงราย

เพือ่พัฒนาแหล่งน  า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว  2,500  ม.

จ านวนแหล่งน  า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก

ประชาชนมีน  าใช้เพียงพอ
ต่อการอุปโภคบริโภค

ส านักการช่าง

2 ขุดลอกล าน  าห้วยส้าน เชือ่มระหวา่ง 
ม.5 ต.จอมหมอกแก้ว - ม.3 
ต.ป่าก่อด า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่25
หน้า 4-5-6

เพือ่พัฒนาแหล่งน  า
ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน

ขนาดกวา้ง 8.00 ม. 
ยาว  2,800  ม.

จ านวนแหล่งน  า
ทีไ่ด้รับการขุดลอก
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

800,000          800,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
สามารถน าความรู้
ความเข้าใจและ
ประสบการณ์
จากการศึกษา
ดูงานมาประยกุต์ 
ใช้ในการพัฒนา
ท้องถิน่

บุคลากร อบจ.เชียงราย
และผู้ทีเ่กีย่วข้องมี
ประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาเมือง
และท้องถิน่ 
ด้านการท่องเทีย่ว 
ด้านการจัดการกีฬา
ศิลปวฒันธรรม 
การวางผังเมืองและ
ส่ิงแวดล้อม

กองการเจ้าหน้าที่     800,000

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

1 ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและ
เพิม่พูนประสิทธภิาพในการจัดบริการ
สาธารณะ อบจ.เชียงราย"
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่11
หน้า 4-6-7

เพือ่อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้บริหาร ส.อบจ.
เชียงรายข้าราชการสายงาน
บริหารในการจัดบริการ
สาธารณะ เช่น การบริหาร
จัดการด้านการพัฒนา
เมืองและท้องถิน่ ด้านการ
ท่องเทีย่ว ด้านการจัดการกีฬา
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ด้านศิลปวฒันธรรม การวาง
ผังเมืองและส่ิงแวดล้อม ฯลฯ
และศึกษาดูงานภายในประเทศ

ผู้บริหาร ส.อบจ.เชียงราย
ข้าราชการ  และพนักงาน
จ้างของ อบจ.เชียงราย 
จ านวน 70 คน

     800,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

400,000          400,0001 ฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและ
เพิม่พูนประสิทธภิาพในการจัดบริการ
สาธารณะ อบจ.เชียงราย"

เพือ่อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ
ในการจัดบริการสาธารณะ เช่น
การบริหารจัดการด้านการ
พัฒนาเมืองและท้องถิน่ 
ด้านการท่องเทีย่ว
ด้านการจัดการกีฬา 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
ด้านศิลปวฒันธรรม
การวางผังเมืองและ
ส่ิงแวดล้อม ฯลฯ และ
ศึกษาดูงานภายในประเทศ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี      400,000      400,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

บุคลากร อบจ.เชียงราย
และผู้เกีย่วข้อง 
มีประสิทธภิาพในการ
บริหารจัดการ
ด้านการพัฒนาเมือง
และท้องถิน่ 
ด้านการท่องเทีย่ว 
ด้านการจัดการกีฬา
ศิลปวฒันธรรม 
การวางผังเมือง
และส่ิงแวดล้อม

กองการเจ้าหน้าที่
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

800,000     ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของ
ผู้บริหารในการ
บริหารงานของ
องค์กรให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน

คณะผู้บริหาร 
ส.อบจ.เชียงราย 
ข้าราชการและ
พนักงานจ้าง อบจ.
เชียงราย มีความรู้
ในการด าเนินงาน
ในด้านต่างๆ เพิม่ขึน้
สร้างความสัมพันธ์
ทีดี่ระหวา่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวดัอืน่
หรือหน่วยงานอืน่กับ
องค์การบริหารส่วน
จังหวดัเชียงราย

กองการเจ้าหน้าที่     800,000      800,0002 เพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่12
หน้า 4-6-8

เพือ่ฝึกอบรมคณะผู้บริหาร 
ส.อบจ.เชียงราย ข้าราชการ
และพนักงานจ้าง อบจ.
เชียงราย ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการด าเนินงานตาม
นโยบายของผู้บริหารในการ
บริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อม
ศึกษาดูงานองค์กรหรือ
หน่วยงานทีเ่ป็นต้นแบบ
ในการท างานด้านต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนา

ผู้บริหาร ส.อบจ.เชียงราย
ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง อบจ.เชียงราย
จ านวน 100 คน

     800,000
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

700,000     จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
มีความรู้ในการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายของผู้บริหาร
ในการบริหารงาน
ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย
ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์
ร่วมกัน พร้อมทัง้ได้
เรียนรู้องค์กรต้นแบบ
ในการท างานด้านต่างๆ
ทีเ่กีย่วข้องในการ
พัฒนา

กองการเจ้าหน้าที่2 เพิม่ประสิทธภิาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงราย

เพือ่ฝึกอบรมคณะ
ผู้บริหาร ส.อบจ.เชียงราย
ข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
อบจ.เชียงราย ให้มีความรู้
ความเข้าใจในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของผู้บริหารใน
การบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
และได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน พร้อม
ศึกษาดูงาน องค์กรหรือ
หน่วยงานทีเ่ป็นต้นแบบ
ในการท างานด้านต่างๆ 
ทีเ่กีย่วข้องกับการพัฒนา

จ านวน 1 คร้ัง/ปี      700,000      700,000      700,000
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

600,000          600,000      600,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
สามารถน าความรู้
ทีไ่ด้จากการอบรม
ไปปรับใช้ในการ
ท างานให้มี
ประสิทธภิาพ
มากยิง่ขึน้

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้รับการพัฒนา
ให้มีพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานตามหลัก
สมถรรนะที ่อบจ.
เชียงรายก าหนด
ตระหนักถึงงาน
ในหน้าทีม่ีความ
รับผิดชอบและมุง่มัน่
ในการท างาน

กองการเจ้าหน้าที่3 อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมถรรนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.
เชียงราย"
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวดัเชียงราย รายการที ่13
หน้า 4-6-8

เพือ่อบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากร อบจ.
เชียงราย เกีย่วกับความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน เพือ่พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน เสริมทักษะ
การปฏิบัติหน้าทีใ่ห้ประสบ
ผลส าเร็จ ตามนโยบายของ 
นายก อบจ.เชียงราย

ข้าราชการและพนักงาน
จ้าง อบจ.เชียงราย
จ านวน 250 คน

     600,000
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2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
แผนงาน 1.1 บริหารงานทัว่ไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณและทีผ่่านมา
ตัวชีว้ัด 
(KPI)

ผลทีค่าดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
ทีร่ับผิดชอบ

เปลีย่นแปลงเป็น

500,000     

รวม 3 โครงการ 1,600,000  1,600,000  1,600,000  1,600,000  

3 อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมถรรนะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.
เชียงราย"

 - เพือ่อบรมให้ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากร อบจ.
เชียงราย เกีย่วกับความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะทีจ่ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 
 - เพือ่พัฒนาและเสริมทักษะ
การปฏิบัติหน้าที ่ให้ประสบ
ผลส าเร็จ ตามนโยบายของ
นายก อบจ.เชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี      500,000      500,000      500,000 จ านวนคร้ังทีไ่ด้จัด
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่วกับความรู้ ทักษะ
และสมรรถนะทีจ่ าเป็น
ในการปฏิบัติงาน 
สามารถพัฒนาความรู้
ทักษะและพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงาน

กองการเจ้าหน้าที่
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บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีครุภัณฑ์ 

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 

 



ผ. 07

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 2         500,000          -  -  -  -  -  - 2         500,000           
แผนงาน 2.6 การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1         540,000          -  -  -  -  -  - 1         540,000           
แผนงาน 3.1 อตุสาหกรรมและการโยธา 4         83,000            -  -  -  -  -  - 4         83,000             

รวมทั้งสิน้ 7        1,123,000      7        1,123,000        

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
เปลีย่นแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560

ยทุธศาสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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ผ. 08

2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 การรักษาความสงบภายใน
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
รายการที ่103 หน้า 4-72

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานเมือ่
เกิดสาธารณภัยและผจญ
เพลิง

ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
100,000 บาท

200,000     -            -            -            กองป้องกันฯ

เปลีย่นแปลงเป็น

1 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงานเมือ่
เกิดสาธารณภัยและผจญ
เพลิง

ชุดผจญเพลิงภายในอาคาร
จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 
100,000 บาท

200,000     -            -            -            กองป้องกันฯ

2 การรักษาความสงบภายใน
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
รายการที ่107 หน้า 4-73

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อืน่ๆ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือประชาชน
จากสาธารณภัยต่างๆ

โคมไฟส่องสวา่ง 
จ านวน 1 ชุด

300,000 - - - กองป้องกันฯ

เปลีย่นแปลง ครัง้ที ่1 พ.ศ. 2560

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละคุณภาพชีวติ เพือ่ให้ประชาชนอยูเ่ยน็เป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร
ยุทธศาสตร์ที ่6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ. 2561 - 2564)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เปลีย่นแปลงเป็น

2 การรักษาความสงบภายใน ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ช่วยเหลือประชาชน
จากสาธารณภัยต่างๆ

โคมไฟส่องสวา่ง 
จ านวน 1 ชุด

300,000 - - - กองป้องกันฯ

3 การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ จากเดิม 
ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
รายการที ่91 หน้า 4-70

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้ศูนยบ์ูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงราย(สนามกีฬากลาง)
ความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ถังขยะคอนเทนเนอร์ 
ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ถัง

180,000 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วฒันธรรม

เปลีย่นแปลงเป็น

3 การศาสนาวฒันธรรมและ
นันทนาการ

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เพือ่ให้ศูนยบ์ูรณาการ
การเรียนรู้และนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวดั
เชียงราย(สนามกีฬากลาง)
ความสะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

ถังขยะคอนเทนเนอร์ 
ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 3 ถัง

540,000 - - - กองการศึกษา 
ศาสนา และ
วฒันธรรม

4 อุตสาหกรรมและการโยธา
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
 (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
รายการที ่21 หน้า 4-55

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ตู้เชือ่มไฟฟ้าระบบ Inverter
ขนาด 20-300 amp 
เชือ่มลวดขนาด 2.6-4.0
mm. ใช้ไฟฟ้า
ขนาด 220 โวลต์ 
พร้อมสายเชือ่ม
จ านวน 1 เคร่ือง

8,000         -            -            -            ส านักการช่าง
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

เปลีย่นแปลงเป็น

4 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ตู้เชือ่มไฟฟ้า 
ระบบ Inverter 
ขนาด 20-160 amp 
เชือ่มลวดขนาด 2.6-4.0
mm. ใช้ไฟฟ้า ขนาด 220 
โวลต์ พร้อมสายเชือ่ม
จ านวน 1 เคร่ือง

8,000         -            -            -            ส านักการช่าง

5 อุตสาหกรรมและการโยธา
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
รายการที ่25 หน้า 4-56

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

เคร่ืองชาร์ตแบตเตอร่ีแบบ
รถเข็น ขนาดกระแสไฟ
ออก 60 VDC-100 A 
สามารถชาร์ตแบต ขนาด 
6V-12V-24V-36V-
48V-60V ทัง้แบตเตอร่ีน้ า
และแบตเตอร่ีแห้ง
จ านวน 1 เคร่ือง

5,000         -            -            -            ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

5 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

เคร่ืองชาร์ตแบตเตอร่ีแบบ
รถเข็น ขนาดกระแสไฟออก
60 VDC-24 A 
จ านวน 1 เคร่ือง

5,000         -            -            -            ส านักการช่าง
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2561 2562 2563 2564
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและทีผ่่านมา
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

6 อุตสาหกรรมและการโยธา
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
รายการที ่22 หน้า 4-55

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ถังอัดจาระบี รุ่นใช้ลม 
ขนาด 35 ลิตร อัดจาระบี 
0.85 ลิตร/นาที แรงดัน
ภายใน 06-08 Mpa 
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 ถัง

20,000       -            -            -            ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

6 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ถังอัดจาระบี รุ่นใช้ลม 
ขนาด 35 ลิตร พร้อม
อุปกรณ์ จ านวน 1 ถัง

20,000       -            -            -            ส านักการช่าง

7 อุตสาหกรรมและการโยธา
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 
รายการที ่2 หน้า 4-48

ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ปัม๊ลมขับสายพาน 
ขนาด 10 HP 500L-3PH 
พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

50,000       -            -            -            ส านักการช่าง

เปลีย่นแปลงเป็น

7 อุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของ อบจ. เชียงราย

ปัม๊ลมขับสายพาน 
ขนาด 5 HP 260L
พร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 เคร่ือง

50,000       -            -            -            ส านักการช่าง

1,123,000               -                -                -   รวม 7  รายการ
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