


 

 



   

 

ค ำน ำ 
 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560   
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เปลี่ ยนแปลง ครั้ งที่  2  พ .ศ . 2561 เมื่ อวันที่  27 กุมภาพันธ์  2561 และแผน พัฒ นาท้ องถิ่นสี่ ปี  
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่  
26 กรกฎาคม 2562 

  ทั้งนี้ ยังมีโครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต้องด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินได้ตามวัตถุประสงค์และประชาชนได้รับประโยชน์  
จากการด าเนินงาน จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือ 
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 

 
 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

17 พฤษภาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

สำรบัญ 
   หน้ำ 

บันทึกหลักกำรและเหตุผล        1 

ส่วนที่ 1  บทน ำ               
   1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น       ก 

     1.2  วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น          ก 
          1.3  ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น                ก 

ส่วนที่ 2  กำรน ำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัต ิ        
- บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาฯ (ผ. 07)      2 
- รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ  (ผ. 01)           3 
- รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ  (ผ. 04)      4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 
1 

บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 4 พ.ศ. 2562 

 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  ซึ่งได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่    
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยให้ก าหนดโครงการตามภารกิจอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานในการแก้ไข
ปัญหา ความต้องการพัฒนา และส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่และวัตถุประสงค์
ของโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพ่ือประโยชน์ของประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ นั้น 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนา        
ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อเท็จจริง 
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมในการตอบสนอง 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ดังนั้น เพ่ือให้ถูกต้องและปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่  3 พ.ศ. 2561 ข้อ 22/1 “เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น” ดังนั้น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ รวบรวมโครงการที่ เปลี่ยนแปลงจัดท าเป็นร่างแผน พัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 รายละเอียดปรากฏตาม
โครงการแนบท้ายนี้ 
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บทน ำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2. วัตถุประสงค์ของกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
          2.1 โครงการที่จะด าเนินการได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และสาระส าคัญของแผนพัฒนาท้องถิ่น
เปลี่ยนไปจากเดิม หรือท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนสถานที่ด าเนินการ  
          2.2 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องน าไปจัดงบประมาณรายจ่ายจริงซึ่งอาจเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม หรือการจ่ายขาดเงินสะสม 
          2.3 เป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดไว้เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการพัฒนา
จังหวัด พัฒนาประเทศ  

3. ขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
พร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ผ. 07

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

ผ.01
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรท่องเท่ียว

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  -  - 1 300,000  -  -  -  - 1 300,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2  -  - 1 300,000  -  -  -  - 1 300,000
ผ.04
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบ
กำรคมนำคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  -  - 1 3,000,000  -  -  -  - 1 3,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1  -  - 1 3,000,000  -  -  -  - 1 3,000,000
รวมท้ังส้ิน 2 3,300,000 2 3,300,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2562

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564
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บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ฉบับเปลี่ยนปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 



แบบ ผ. 01

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

1 เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร
เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
จังหวัดเชียงราย
จำกเดิม  แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
พ.ศ.2561 รายการท่ี 9 หน้า 16

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านวัฒนธรรมและ
ผู้ท่ีสนใจในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย จ านวน
 80 คน

 - 300,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

บุคลากรด้าน
ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
1 เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร

เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงราย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ให้กับบุคลากรด้านการท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม

บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านวัฒนธรรมและ
ผู้ท่ีสนใจในเขตพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย จ านวน
 200 คน

 - 300,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

บุคลากรด้าน
ท่องเท่ียวทาง
วัฒนธรรม
มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากข้ึน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม  - 300,000  -  -

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6 การศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

 1 โครงกำร
เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร........เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการ  เปล่ียนแปลงตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน ..................................

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2562
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
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บัญชีโครงการพัฒนา 
จากการพิจารณาของคณะกรรมการ  
ประสานแผนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2562 



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 04
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

อ ำเภอพำน
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม. 9 ต.ม่วงค า - ม.6 
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย
จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 3 
พ.ศ.2561  รายการท่ี 11 หน้า 60

เพ่ือพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 970.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
5,820.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 - 3,000,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

 ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ม่วงค า
อบต.เมืองพาน

ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เช่ือมระหว่าง ม. 10 ต.ม่วงค า - ม.6
ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนา
เส้นทางคมนาคม
ให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 900.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
5,400.00 ตร.ม.
หนาเฉล่ีย 0.15 ม.

 - 3,000,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

 ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

อบต.ม่วงค า
อบต.เมืองพาน

ส านักการช่าง

รวม  - 3,000,000  -  -1 โครงกำร

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
รับผิดชอบ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2562

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนจุดด าเนินการ และลดระยะความยาวของถนน ...........

หน่วยงำน
ท่ีขอประสำน
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