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ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561   
……………………. 

 
  ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับประชาคมท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22 (3) จึงอนุมัติ
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. ๒๕61 - ๒๕64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 เพ่ือให้ด าเนินการตามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สอดคล้องตามความเป็นจริงและถูกต้องตามระเบียบฯ และใช้ส าหรับเป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย ต่อไป   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕61 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 
2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ ยนแปลง ครั้งที่ 1  
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2 พ.ศ.2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น  

  ทั้งนี้ ยังมีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในสาระส าคัญทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต 
งบประมาณ ตัวชี้วัดและผลที่คาดว่าจะได้รับ   ให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริงและเป็นกรอบในการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย  
จึงด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผน 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และเพ่ิมเติมแก้ไข  ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 22   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชาคม
ท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัด เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐและ
เอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
เปลี่ยนแปลง คร้ังที่ 3 พ.ศ. 2561 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน และการพัฒนาด้านการบริหาร
การเมืองการปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง  

  ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
พ.ศ. 2561 ขึ้น ซึ่งมรีายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการดังนี้ 

  1. โครงกำรพัฒนำส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ด ำเนินกำร (แบบ ผ.01) 

  ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  - แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  
   รวมจ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,5000,000 บาท 

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  - แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   รวมจ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,900,000 บาท 
  - แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   รวมจ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,600,000 บาท 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  - แผนงาน 2.1 การศึกษา  
   รวมจ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 2,350,000 บาท 
           - แผนงาน 2.2 สาธารณสุข  
   รวมจ านวน 20 โครงการ รวมเป็นเงิน 24,842,000 บาท 

  ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  - แผนงาน 2.3 สังคมสงเคราะห์   
   รวมจ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 550,000 บาท 
            - แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   รวมจ านวน 20 โครงการ รวมเป็นเงิน 25,770,000 บาท 
            - แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   รวมจ านวน 16 โครงการ รวมเป็นเงิน 3,500,000 บาท 
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  ยุทธศำสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
  - แผนงาน 2.4 เคหะและชุมชน  
   รวมจ านวน 12 โครงการ รวมเป็นเงิน 5,900,000 บาท 
  - แผนงาน 3.2 การเกษตร   
   รวมจ านวน 4 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,400,000 บาท   

  ยุทธศำสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร 
  - แผนงาน 1.1 บริหารงานทั่วไป  
   รวมจ านวน 32 โครงการ รวมเป็นเงิน 10,570,000 บาท 
  - แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   รวมจ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 

  2. โครงกำรพัฒนำส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กรประชำชน (แบบ ผ.02)   

  ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     - แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   รวมจ านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 400,000 บาท 

  3. บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงรำย (แบบ ผ.08) 
  - แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
   รวมจ านวน 2 รายการ รวมเป็นเงิน 42,500 บาท 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
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บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี

  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอแผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
  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 ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
   (4) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  และประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ป ี

  (1) เพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 
  (2) เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

(3) เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
  (4) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

(5) เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน 
(6) เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

3. ข้ันตอนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่ นสี่ปี  
ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
ที่เปลี่ยนแปลงเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เปลี่ยนแปลง 
 
 



 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป ี(พ.ศ. 2561 - 2564)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 



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 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 1 1,500,000  -  -  -  -  -  - 1 1,500,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1 1 1,500,000  -  -  -  -  -  - 1 1,500,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 100,000 1 600,000 1 600,000 1 600,000 4 1,900,000
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 1,350,000 1 1,350,000 1 1,350,000 1 1,350,000 4 5,400,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 2 1,450,000 2 1,950,000 2 1,950,000 2 1,950,000 8 7,300,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงำน 2.1 การศึกษา 1 1,000,000 1 450,000 1 450,000 1 450,000 4 2,350,000
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข 5 5,042,000 5 6,600,000 5 6,600,000 5 6,600,000 20 24,842,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3 6 6,042,000 6 7,050,000 6 7,050,000 6 7,050,000 24 27,192,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564

3     



4     

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)

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 รวม 4 ปีปี 2564

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย

แผนงำน 2.3  สังคมสงเคราะห์ 1 250,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 4 550,000
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 5 5,700,000 5 6,640,000 5 6,640,000 5 6,640,000 20 25,620,000
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 500,000 2 400,000 2 400,000 2 400,000 8 1,700,000

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 8 6,450,000 8 7,140,000 8 7,140,000 8 7,140,000 32 27,870,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน

แผนงำน 2.4 เคหะชุมชน 3 1,800,000 3 1,700,000 3 1,700,000 3 1,700,000 12 6,900,000
แผนงำน 3.2 การเกษตร 1 350,000 1 350,000 1 350,000 1 350,000 4 1,400,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 5 4 2,150,000 4 2,050,000 4 2,050,000 4 2,050,000 16 8,300,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 8 3,570,000 8 3,140,000 8 2,420,000 8 2,420,000 32 11,550,000
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 300,000  -  -  -  -  -  - 1 300,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6 9 3,870,000 8 3,140,000 8 2,420,000 8 2,420,000 33 11,850,000
รวมท้ังส้ิน 30 21,462,000 28 21,330,000 28 20,610,000 28 20,610,000 114 84,012,000



ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS
ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง แบบ ผ. 01
แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

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

1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติก
คอนกรีต เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ปล้อง - 
ม.4 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 56 
หน้า 4-1-12

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 600 ม.

 - 1,800,000  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การก่อสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

 ส านักการช่าง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลล์ติก

คอนกรีต (Asphaltic Concrete) 
เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.ปล้อง - ม.4 
ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพ่ือพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน

ขนาดกว้าง 6.00 ม.
ยาว 490.00 ม.
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า
2,940.00 ตร.ม.

1,500,000  -  -  - จ านวนความยาว
ของถนนท่ีได้รับ
การซ่อมสร้าง

ท้องถ่ินมีเส้นทาง
คมนาคมท่ีได้
มาตรฐานมากข้ึน

 ส านักการช่าง

รวม 1,500,000  -  -  -1 โครงกำร

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

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงปีงบประมาณ และงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

5     
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แบบ ผ. 01

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

1 มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย คร้ังท่ี 1 
พ.ศ.2560 รายการท่ี 2 หน้า 77

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากให้เข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายสานพลังประชารัฐ 
ส่งเสริม SME ให้เกษตรกร
เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและ
จ าหน่ายได้

จ านวน 1 คร้ัง 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดงาน

เศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากมีความ
เข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
1 มหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ฐานรากให้เข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้ เพ่ือสร้าง
เครือข่ายสานพลังประชารัฐ 
ส่งเสริม SME ให้เกษตรกร
เป็นผู้ผลิตสินค้าแปรรูปและ
จ าหน่ายได้

จัดงาน จ านวน 12 คร้ัง 100,000 600,000 600,000 600,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดงาน

เศรษฐกิจชุมชน
ฐานรากมีความ
เข้มแข็งและ
พ่ึงตนเองได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
รวม 100,000 600,000 600,000 600,000

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

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

 1 โครงกำร



แบบ ผ. 01

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

1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรม

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ส่ีปี (พ.ศ.2661-2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 
รายการท่ี 3 หน้า 44

เพ่ือส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้
ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม ตามแบบ
ประเพณีไทย-ภูฏาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า 10,000 คน

900,000 900,000 900,000 900,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่า
10,000 คน

พุทธศาสนิกชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้
เรียนรู้ศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมตามแบบ
ประเพณีไทยภูฏาน

ส านักการศึกษาฯ

ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ

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

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

7     



8     

แบบ ผ. 01

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 แลกเปล่ียนเรียนรู้ศาสนา

ประเพณีและวัฒนธรรม
เพ่ือส่งเสริมให้
พุทธศาสนิกชน เด็ก 
เยาวชน และประชาชนได้
เรียนรู้กิจกรรมประเพณี 
ศาสนา ประเพณีท้องถ่ิน
และวัฒนธรรมท้องถ่ินให้
เกิดความเข้าใจและยอมรับ
ในความแตกต่าง
หลากหลายทางศาสนา 
วัฒนธรรมผ่านการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ประสบการณ์

พุทธศาสนิกชน เด็ก 
เยาวชนและประชาชน
เรียนรู้ กิจกรรมประเพณี
 ศาสนา ประเพณี
ท้องถ่ินและวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน จ านวน 2 
กิจกรรม

900,000 900,000 900,000 900,000 จ านวนคร้ังท่ีได้
จัดกิจกรรม

พุทธศาสนิกชน เด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชนได้เรียนรู้
กิจกรรม ประเพณี
ศาสนา ประเพณี
ท้องถ่ินและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน ให้
เกิดความเข้าใจและ
ยอมรับในความ
แตกต่างหลากหลาย
ทางศาสนา
วัฒนธรรมผ่านการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
และประสบการณ์

ส านักการศึกษาฯ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เน่ืองจากเปล่ียนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และผลท่ีคาดว่าจะได้รับของโครงการ....



แบบ ผ. 01

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

2 ประเพณีลอยกระทง
ประจ าปี 2561

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 8
หน้า 4-2-7

เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีดีงามและสร้างความ
ตระหนักในความรัก
สามัคคีและดูแลแม่น้ า
ล าคลอง

จ านวน 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง
ประจ าปี 2560

ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
2 ประเพณีลอยกระทง

(ประจ าปี 2561/งปม.2562)
(ประจ าปี 2562/งปม.2563)
(ประจ าปี 2563/งปม.2564)

เพ่ือรักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีดีงามและสร้างความ
ตระหนักในความรัก
สามัคคีและดูแลแม่น้ า
ล าคลอง

จ านวน 1 คร้ัง 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน 1 คร้ัง/ปี นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ได้เข้าร่วม
กิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง

ส านักการศึกษาฯ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เน่ืองจากปรับเปล่ียนปีท่ีด าเนินการจัดโครงการ....

9     
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แบบ ผ. 01

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงำน 2.6  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

3 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
ประจ าปี 2561

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 12 หน้า 4-2-8

เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบสานประเพณีสงกรานต์

จ านวน 3 กิจกรรม/คร้ัง 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนกิจกรรม
ท่ีด าเนินการ

เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดเชียงราย
เห็นความส าคัญ
ของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน 
สืบทอดแก่อนุชน
รุ่นหลัง

ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
3 ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์

(ประจ าปี 2562/งปม.2562)
(ประจ าปี 2563/งปม.2563)
(ประจ าปี 2564/งปม.2564)

เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริมและ
สืบสานประเพณีสงกรานต์

จ านวน 3 กิจกรรม/คร้ัง 250,000 250,000 250,000 250,000 จ านวนกิจกรรม
ท่ีด าเนินการ

เด็กและเยาวชน
ในจังหวัดเชียงราย
เห็นความส าคัญ
ของมรดกทาง
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี
อันดีงามของท้องถ่ิน 
สืบทอดแก่อนุชน
รุ่นหลัง

ส านักการศึกษาฯ

รวม 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 3 โครงการ
เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เน่ืองจากปรับเปล่ียนปีท่ีด าเนินการจัดโครงการ....



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

1 จัดแสดงผลงานวิชาการ(มหกรรม
การจัดการศึกษาท้องถ่ิน) 

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย รายการท่ี 1 หน้า 4-3-1

เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด อบจ.ชร. 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดการศึกษาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและเพ่ือเผยแพร่
ผลงานการจัดการศึกษา
ของ อบจ.เชียงราย 
ให้ประชาชนได้ทราบ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนผลงาน
วิชาการท่ีได้น าไป
จัดแสดง

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
สังกัด อบจ.ชร. 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดการศึกษา
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
และเพ่ือเผยแพร่
ผลงานการจัด
การศึกษาของ 
อบจ.เชียงราย 
ให้ประชาชนได้ทราบ

ส านักการศึกษาฯ

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

11     



12     

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.1 การศึกษา

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 จัดแสดงผลงานวิชาการ 

(มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถ่ิน)
เพ่ือให้ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัด อบจ.ชร 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การ
จัดการศึกษาระหว่าง
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และเพ่ือเผยแพร่
ผลงานการจัดการศึกษา
ของ อบจ.เชียงราย 
ให้ประชาชนได้ทราบ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1,000,000 450,000 450,000 450,000 จ านวนผลงาน
วิชาการท่ีได้น าไป
จัดแสดง

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สังกัด อบจ.ชร 
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
การจัดการศึกษา
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และเพ่ือเผยแพร่
ผลงานการจัด
การศึกษาของ 
อบจ.เชียงราย
ให้ประชาชนได้ทราบ

ส านักการศึกษาฯ

รวม 1,000,000 450,000 450,000 450,000 1 โครงการ
เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เน่ืองจากปรับลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณตามโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดงานและการแข่งขันกีฬาฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559....



แบบ ผ. 01

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

1 บริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ
ในระดับจังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2560 
รายการท่ี 3 หน้า 105

เพ่ือให้คนพิการผู้สูงอายุ ผู้ท่ี
อยู่ในระยะท่ีจ าเป็นต้อง
ได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 
ได้รับการบริหารฟ้ืนฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์ท่ี
จ าเป็นต่อสุขภาพจากหน่วย
บริหาร สถานบริการ หรือ
องค์กรอ่ืน

ประชาชน 18 อ าเภอ 1,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละ 60 
ของผู้ได้รับการ
เข้าถึงการบริการ
ของกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพท่ี
จ าเป็นต่อสุขภาพ 
ในระดับจังหวัด

ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 
ผู้ท่ีอยู่ในระยะท่ี
จ าเป็นต้องได้รับการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

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

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

13     



14     

แบบ ผ. 01

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

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 บริหารจัดการกองทุนฟ้ืนฟู

สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพ
ในระดับจังหวัดเชียงราย

เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่
1. หน่วยบริการสาธารณสุข 
2. องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
3. องค์กรคนพิการ 
4. องค์กรผู้สูงอายุ
5. องค์กรอ่ืนๆ
น าไปด าเนินงานด้านการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็น 
การจัดหาอุปกรณ์และ
ค่าบริการฟ้ืนฟูให้แก่ผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะ
เฉียบพลัน

หน่วยบริการ
สาธารณสุของค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
องค์กรคนพิการ องค์กร
ผู้สูงอายุ องค์กรอ่ืน 
จ านวน 5 หน่วยงาน/ปี

1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนหน่วยงาน
ท่ีได้รับ
งบประมาณ
สนับสนุน

คนพิการ ผู้ท่ีจ าเป็น
ต้องได้รับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพเข้าถึง
บริการได้อย่างท่ัวถึง
และ
มีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



แบบ ผ. 01

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

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

2 เตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เปล่ียนแปลง/
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2560 
รายการท่ี 7 หน้า60

เพ่ืออบรมให้กับเยาวชน ครู 
ผู้ปกครอง ในสถานศึกษา 
ให้รู้ถึงบทบาทและคุณค่า
ของความเป็นชาย/หญิง 
ในสังคม พัฒนาการ
ทางเพศ การจัดการกับ
อารมณ์ สัมพันธภาพ
ทางเพศ พฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศของวัยรุ่นตลอดจน
ทักษะและทัศนคติในการมอง
โลกกว้าง

จ านวน 1 คร้ัง 
จ านวน 600 คน

142,000  -  -  - ร้อยละของ
เยาวชน ครู 
ผู้ปกครองใน
จังหวัดเชียงราย 
มีทักษะชีวิต 
มีการปรับตัวและ
มีการเรียนรู้
โลกกว้าง

ผู้เข้ารับการอบรม 
เกิดความตระหนัก
และมีองค์ความรู้
เร่ืองบทบาทและ
คุณค่าของความ
เป็นชาย/หญิง
ในสังคม พัฒนา 
การทางเพศการ
จัดการกับอารมณ์ 
สัมพันธภาพทางเพศ
 พฤติกรรมเส่ียงทาง
เพศของวัยรุ่น

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลง
2 เตรียมน้องสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ เพ่ืออบรมให้ความรู้ถึง

บทบาทและคุณค่าของความ
เป็นชายหญิงในสังคม
พัฒนาการทางเพศ 
พฤติกรรมเส่ียงทางเพศและ
การจัดการกับอารมณ์ ให้กับ
เยาวชน ครู ในสถานศึกษา

จัดอบรม 
จ านวน 3 คร้ัง/ปี

142,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้เข้ารับการอบรมมี
องค์ความรู้เร่ือง
บทบาทและคุณค่า
ความเป็น ชาย/หญิง
 ในสังคมพัฒนาการ
ทางเพศ พฤติกรรม
เส่ียงทางเพศและ
การจัดการกับ
อารมณ์ของตนเองได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
15     
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แบบ ผ. 01

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

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

3 อบรมแกนน าหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 
จังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เปล่ียนแปลง/
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2560 
รายการท่ี 1 หน้า 103

เพ่ือฝึกอบรมแกนน าหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพในพ้ืนท่ี 
18 อ าเภอ ของจังหวัด
เชียงรายเพ่ือให้มีความรู้
ความเข้าใจการด าเนินงาน
หมู่บ้านจัดการสุขภาพระดับ
พ้ืนท่ี

จ านวน 6 รุ่น/ปี 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

แกนน าหมู่บ้าน
จัดการสุขภาพใน
พ้ืนท่ี 18 อ าเภอ 
ของจังหวัดเชียงราย
มีความรู้ความเข้าใจ
บทบาทใน

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลง
3 อบรมแกนน าหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

จังหวัดเชียงราย
เพ่ืออบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ด าเนินงานหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพระดับพ้ืนท่ีให้กับ
แกนน าหมู่บ้านจัดการ
สุขภาพ 18 อ าเภอ

จัดอบรม 
จ านวน 18 คร้ัง/ปี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองการด าเนินงาน
หมู่บ้านจัดการ
สุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



แบบ ผ. 01

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

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

4 อบรมพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ
ด้านการออกก าลังกาย
จังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 12 
หน้า 4-3-18

 - เพ่ืออบรมพัฒนาการ
ส่งเสริมสุขภาพด้านการ
ออกก าลังกายท่ีถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ
 - เพ่ือสร้างเครือข่าย
การสร้างสุขภาพระดับ
จังหวัดเชียงราย

ประชาชน 
จ านวน 400 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจใน
หลักการ
ออกก าลังกาย
ท่ีถูกต้อง

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ 
ในการออกก าลัง
กายท่ีถูกต้อง ส่งผล
ให้มีสุขภาพดีและ
สามารถเป็น
เครือข่าย ในการ
สร้างเครือข่าย
สุขภาพระดับจังหวัด

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลง
4 อบรมพัฒนา การส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการออกก าลังกาย
จังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจหลักการออกก าลังกาย
ท่ีถูกต้องแก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย

จัดอบรม 
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจหลักการ
ออกก าลังกาย
ท่ีถูกต้อง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
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แบบ ผ. 01

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

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงำน 2.2 สาธารณสุข

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

5 อบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัย 
จังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย  เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 2 หน้า 104

 - เพ่ือจัดอบรมเครือข่าย
อาหารปลอดภัย จังหวัด
เชียงรายให้มีความรู้ความ
เข้าใจในเร่ืองอาหารปลอดภัย
 - เพ่ือสร้างเครือข่ายอาหาร
ปลอดภัยในจังหวัดเชียงราย

ประชาชน
จ านวน 400 คน

800,000 800,000 800,000 800,000 ร้อยละของ
ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้
ความเข้าใจด้าน
อาหารปลอดภัย
ท่ีถูกต้อง

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ในเร่ืองอาหาร
ปลอดภัยและน าไป
ถ่ายทอดให้บุคคล
อ่ืน ๆ ได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลง
5 อบรมเครือข่ายอาหารปลอดภัย 

จังหวัดเชียงราย
เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองอาหาร 
ปลอดภัย รวมถึงการศึกษา
ดูงานให้กับเครือข่าย
อาหารปลอดภัยจังหวัด
เชียงรายอย่างถูกต้อง

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

800,000 950,000 950,000 950,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรมและ
ศึกษาดูงาน

ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ืองอาหารปลอดภัย
ได้อย่างถูกต้อง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 5,042,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 5 โครงกำร
เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณ และตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



แบบ ผ. 01

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

1 สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 4 หน้า 25

เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วย
ท่ียากไร้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเพ่ือเข้ารับ
การรักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล หรือ 
สถานพยาบาลของ
ทางราชการ

ผู้ป่วยท่ียากไร้ 
จาก 18 อ าเภอ 
ในจังหวัดเชียงราย
ไม่เกิน 3 คร้ัง/คน/ปี

250,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนคร้ังท่ีได้ 
รับการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยท่ียากไร้ได้รับ
การสงเคราะห์เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพ่ือเข้ารับ
การรักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล
ของทางราชการ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
1 สงเคราะห์ผู้ป่วยท่ียากไร้

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วย
ท่ียากไร้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเพ่ือเข้ารับ
การรักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล หรือ 
สถานพยาบาลของ
ทางราชการ

ผู้ป่วยท่ียากไร้ 
จาก 18 อ าเภอ 
ในจังหวัดเชียงราย
ไม่เกิน 3 คร้ัง/คน/ปี

250,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ีได้ 
รับการช่วยเหลือ

ผู้ป่วยท่ียากไร้ได้รับ
การสงเคราะห์เป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางเพ่ือเข้ารับ
การรักษาพยาบาล 
ณ โรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล
ของทางราชการ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 250,000 100,000 100,000 100,0001 โครงกำร

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.3 สังคมสงเคราะห์

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงงบประมาณลดลง..................................

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี  4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

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

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัย
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แบบ ผ. 01

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

1 อบรมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560 
รายการท่ี 1 หน้า 110

เพ่ือจัดฝึกอบรมถอด
บทเรียนการด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุแกนน า
โรงเรียนผู้สูงอายุระดับ
จังหวัดในการสร้างเครือข่าย

 -จัดกิจกรรมถอด
บทเรียนแกนน าผู้สูงอายุ
ระดับจังหวัดเชียงราย 
จ านวน 4 รุ่น/ปี
 -จัดกิจกรรมฝึกอบรม
ถอดบทเรียนแกนน า
ผู้สูงอายุระดับอ าเภอ 
จ านวน 18 รุ่น/ปี

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้สูงอายุมีความรู้
เก่ียวกับการจัดต้ัง
โรงเรียนผู้สูงอายุ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
1 อบรมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพ่ือ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
จังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจการด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุให้มี
ประสิทธิภาพแก่สมาชิก
โรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัด
เชียงราย

จัดอบรม 
จ านวน 18 คร้ัง/ปี

2,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ผู้รับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
การด าเนินงาน
โรงเรียนผู้สูงอายุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
และกระทรวง
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.5 สร้างความแข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

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

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร............เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณ ตัวช้ีวัด และผลท่ีคาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ



แบบ ผ. 01

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.5 สร้างความแข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

2 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 7 
หน้า 4-4-12

เพ่ือจัดฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรี
จังหวัดเชียงราย

จัดกิจกรรมฝึกถอด
บทเรียนความรู้ความ
เข้าใจบทบาทในการ
ด าเนินงานของแกนน า
กลุ่มพัฒนาสตรีระดับ
จังหวัด จ านวน 8 รุ่นๆ 
ละ 144 คน (1,152คน)
 จ านวน รุ่นๆละ 3 วัน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจบทบาท
ในการด าเนินงาน
กลุ่มสตรีระดับ
พ้ืนท่ี

กลุ่มพัฒนาสตรีและ
แกนน ามีความรู้ความ
เข้าใจบทบาทในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม
พัฒนาสตรีระดับ
จังหวัดและสามารถ
เป็นเครือข่ายในการ
พัฒนาด้านอ่ืนของ
จังหวัดเชียงรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
2 อบรมพัฒนาศักยภาพ

กลุ่มพัฒนาสตรี จังหวัดเชียงราย
เพ่ืออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจบทบาทและ
หน้าท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาสตรีระดับชุมชนใน
การสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนท่ี

จัดอบรม 
จ านวน 18 คร้ัง/ปี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 จ านวนท่ีจัดอบรม คณะกรรมการพัฒนา
สตรีระดับชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใน
บทบาทและหน้าท่ี
ของคณะกรรมการใน
การสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในพ้ืนท่ี

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
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แบบ ผ. 01

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.5 สร้างความแข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

3 สร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสาน
ใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย 
"ต้านภัยยาเสพติด" ประจ าปี
งบประมาณ 2561

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2561 หน้า 66

เพ่ืออบรมความรู้ด้าน
กฎหมายและด้านยาเสพ
ติดส าหรับเด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
จ านวน 700 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ
ผลกระทบของ
ยาเสพติด

เด็กและเยาวชนได้รับ
ทราบถึงข้ันตอน
กฎหมาย
และสิทธิต่างๆ 
ท่ีจะเกิดข้ึนตาม
กระบวนการยุติธรรม

ส านักปลัดฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
3 สร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงรายและ
สถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและ
เยาวชนเชียงราย "ต้านภัยยาเสพติด"

เพ่ืออบรมความรู้ด้าน
กฎหมายและด้านยาเสพ
ติดส าหรับเด็กและเยาวชน

จ านวน 4 คร้ัง 250,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดอบรม

เด็กและเยาวชนได้
ทราบถึงปัญหา
ยาเสพติดและ
ข้อกฎหมายใน
กระบวนการยุติธรรมท่ี
เก่ียวข้อง

ส านักปลัดฯ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



แบบ ผ. 01

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.5 สร้างความแข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

4 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน
เครือข่ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตร 
อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ 2561

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 2 
หน้า 4-4-10

เพ่ืออบรมและสร้างความ
เข้าใจต่อปัญหายาเสพติด
และแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้แก่อาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัดเชียงราย

อาสาสมัครคุมประพฤติ
กระทรวงยุติธรรม 
จังหวัดเชียงราย 
จ านวน 114 คน
- กิจกรรมท่ี 1 
อบรม 1 วัน 
จ านวน 80 คน
- กิจกรรมท่ี 2 
ศึกษาดูงาน 
จ านวน 5 วัน 
จ านวน 34 คน

250,000 250,000 250,000 250,000 ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้
ความเข้าใจ
สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

อาสาสมัครคุม
ประพฤติกระทรวง
ยุติธรรม จังหวัด
เชียงรายได้ทราบ
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
สามารถขยายผลให้
ความรู้ในหมู่บ้าน 
ชุมชน ต าบล สร้าง
ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ส านักปลัดฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
4 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน

เครือข่ายยุติธรรมชุมชน 
หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม เพ่ือรณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพ่ืออบรมและสร้างความ
เข้าใจต่อปัญหายาเสพติด
และแนวทางในการ
ป้องกันแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวให้แก่อาสาสมัคร
คุมประพฤติ กระทรวง
ยุติธรรม จังหวัดเชียงราย

จ านวน 2 คร้ัง 250,000 240,000 240,000 240,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดอบรม

อาสาสมัครคุม
ประพฤติกระทรวง
ยุติธรรม จังหวัด
เชียงรายได้ทราบ
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
สามารถขยายผลให้
ความรู้ในหมู่บ้าน 
ชุมชน ต าบล สร้าง
ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ส านักปลัดฯ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณ และตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
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แบบ ผ. 01

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงำน 2.5 สร้างความแข็มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
หน่วยงำน

ท่ีรับผิดชอบ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

5 ฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพ
ผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร
การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธี
ชุมชนบ าบัด ประจ าปีงบประมาณ 
2561

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) อบจ.เชียงราย  
รายการท่ี 4 หน้า 4-4-11

เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้
ทักษะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เกิดการ
ยอมรับจากสังคมภายนอก
สร้างความสมานฉันท์ 
ความสามัคคีเกิดข้ึน
ในชุมชนเม่ือพ้นโทษ
ออกไปแล้ว

ผู้ต้องขังชาย
จ านวน 100 คน
ผู้ต้องขังหญิง
จ านวน 100 คน
รวมท้ังส้ิน 200 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของผู้เข้า
รับการอบรม

ผู้ต้องขังมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

ส านักปลัดฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
5 ฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพ

ผู้เสพยาเสพติด หลักสูตร
การพัฒนาชีวิตผู้ต้องขังด้วยวิธี
ชุมชนบ าบัด

เพ่ือให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้
ทักษะ สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ เกิดการ
ยอมรับจากสังคมภายนอก
สร้างความสมานฉันท์ 
ความสามัคคีเกิดข้ึน
ในชุมชนเม่ือพ้นโทษ
ออกไปแล้ว

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

ผู้ต้องขังมีความรู้ความ
เข้าใจในด้านต่างๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

ส านักปลัดฯ

รวม 5,700,000 6,640,000 6,640,000 6,640,0005 โครงกำร
เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร........เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการ และตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน...................



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

1 อนุบาลฟันน้ านม   

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 2 
หน้า 4-4-14

เพ่ือสร้างเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆ 
ของเด็กช่วงปฐมวัย 
พัฒนาต่อยอดให้ทักษะ
สามารถพัฒนาตนเอง
ต่อไปในอนาคต

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 
300 คน

200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการมีสุขภาพ
ร่างกายจิตใจท่ีดี

เด็กระดับปฐมวัยใน 
จ.เชียงราย มีสุขภาพ
แข็งแรง มีพัฒนาการ
ท่ีดีในทุกด้าน

ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 อนุบาลฟันน้ านม เพ่ือสร้างเสริม

พัฒนาการด้านต่างๆ 
ของเด็กช่วงปฐมวัย 
พัฒนาต่อยอดให้ทักษะ
สามารถพัฒนาตนเอง
ต่อไปในอนาคต

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนเข้าร่วมแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 
300 คน

200,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการสุขภาพ
ร่างกายจิตใจท่ีดี

เด็กระดับปฐมวัยใน 
จ.เชียงราย มีสุขภาพ
แข็งแรง มีพัฒนาการ
ท่ีดีในทุกด้าน

ส านักการศึกษาฯ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เน่ืองจากปรับลดค่าใช้จ่ายของงบประมาณตามโครงการให้สอดคล้องกับระเบียบการจัดงานและการแข่งขันกีฬาฯขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2559....

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

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

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

2 การแข่งขัน อบจ.เชียงราย
มินิมาราธอน คร้ังท่ี 2 
ประจ าปี 2561
จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 12 
หน้า 4-4-17

เพ่ือส่งเสริมกีฬา
ว่ิงมินิมาราธอนให้แก่เด็ก
 เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดและสร้าง
ความรัก ความสามัคคี

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการสุขภาพ
ร่างกายจิตใจท่ีดี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงได้
พัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ในกีฬา
ว่ิงมินิมาราธอน 
เกิดความรัก สามัคคี 
รู้จักการให้อภัย

ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
2 การแข่งขัน อบจ.เชียงราย

มินิมาราธอน 
(คร้ังท่ี 3 ประจ าปี 2562/
งปม.2562)
(คร้ังท่ี 4 ประจ าปี 2563/
งปม.2563)
(คร้ังท่ี 5 ประจ าปี 2564/
งปม.2564)

เพ่ือส่งเสริมกีฬา
ว่ิงมินิมาราธอนให้แก่เด็ก
 เยาวชน และประชาชน
ในจังหวัดและสร้าง
ความรัก ความสามัคคี

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ไม่น้อยกว่า 1,000 คน

300,000 300,000 300,000 300,000 ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการสุขภาพ
ร่างกายจิตใจท่ีดี

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนมีสุขภาพ
ร่างกายท่ีแข็งแรงได้
พัฒนาทักษะ
ประสบการณ์ในกีฬา
ว่ิงมินิมาราธอน 
เกิดความรัก สามัคคี 
รู้จักการให้อภัย

ส านักการศึกษาฯ

รวม 500,000 400,000 400,000 400,000
เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เน่ืองจากปรับเปล่ียนปีท่ีด าเนินการจัดโครงการ....

2 โครงกำร



แบบ ผ. 01

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

1 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ
อย่างย่ังยืน

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เปล่ียนแปลง/
เพ่ิมเติม คร้ังท่ี2 พ.ศ.2561 
รายการท่ี 1 หน้า 68

 - เพ่ืออบรมให้ความรู้
ประชาชนเร่ืองการ
คัดแยกขยะจากต้นทาง
 -เพ่ือร่วมกันลดปริมาณ
ขยะต้นทาง
ให้เหลือน้อยท่ีสุด
ในทุกพ้ืนท่ี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 400,000  -  -  - ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ในเร่ือง
การคัดแยกขยะ
และร่วมกันลด
ปริมาณขยะได้

ผู้เข้าอบรมหรือเข้าร่วม
โครงการสามารถช่วยลด
ขยะต้นทางได้และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการขยะครบ
วงจรร่วมกับท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรายได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

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

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี  4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ
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แบบ ผ. 01

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ

อย่างย่ังยืน
เพ่ืออบรมให้ความรู้
การคัดแยกขยะตาม
นโยบายจังหวัดและ
จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
การลดขยะในภาพรวม
ของจังหวัดเชียงราย
ให้กับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินและประชาชน

จัดอบรม
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

ประชาชน ส่วนราชการ
และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินได้รับความรู้
เพ่ิมทักษะและ
แลกเปล่ียนเรียนรู้
การบริหารจัดการขยะ
อย่างถูกต้อง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



แบบ ผ. 01

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

2 พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการ
ขยะระดับคลัสเตอร์

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี1 พ.ศ.2560 
รายการท่ี 2 หน้า 26

1. เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารจัดการขยะและ
สามารถหาเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมมาก าจัดขยะ
ปลายทางอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพ่ือศึกาดูงาต้นแบบ
การใช้เทคโนโลยีมา
ก าจัดขยะปลายทางได้
อย่างมาประสิทธิภาพ
และเหมาะสม
3.เพ่ือจัดท าโปสเตอร์
และแผ่นพับประชา
สัมพันธ์การคัดแยกขยะ
อย่างถูกต้อง

จ านวน 1 คร้ัง 400,000 400,000 400,000 400,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอบรม

สามารถส่งเสริมการคัด
แยกขยะในพ้ืนท่ีอ าเภอ
ต้นแบบและสามารถหา
วิธีการก าจัดขยะ
ปลายทางได้อย่าง
เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
2 พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการ

ขยะระดับคลัสเตอร์
เพ่ืออบรมและศึกษา
ดูงานให้ความรู้เร่ือง
การบริหารจัดการขยะ
ปลายทางอย่าง
มีประสิทธิภาพ
แก่ประชาชน
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
จ านวน 1 คร้ัง/ปี

400,000 300,000 300,000 300,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีอบรมและ
ศึกษาดูงาน

ประชาชนมีความรู้เร่ือง
การบริหารจัดการ
ขยะปลายทางโดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ เป้าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณ และตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
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แบบ ผ. 01

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

ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
แผนงำน 2.4 เคหะและชุมชน

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

3 ก าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 2 
หน้า 4-5-2

 -เพ่ือก าจัดของเสีย
อันตรายชุมชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย
 -เพ่ือส่งเสริมให้
จังหวัดเชียงราย
สะอาดปราศจากมลพิษ

จ านวน 1 คร้ัง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนปริมาณ
ขยะของเสีย
อันตรายชุมชนท่ี
ถูกจ ากัด

 -สามารถก าจัดขยะของ
เสียอันตรายชุมชนได้
 -สามารถร่วมแก้ไข
ปัญหาการบริหาร
จัดการขยะของเสีย
อันตรายร่วมกันท้องถ่ิน
ในจังหวัดเชียงรายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น
3 ก าจัดขยะของเสียอันตราย เพ่ือจ้างเหมาก าจัดขยะ

อันตรายในพ้ืนท่ีจังหวัด
เชียงรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ

ขยะอันตรายในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงราย
ได้รับการก าจัดอย่างมี
ประสิทธิภาพถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 1,800,000 1,700,000 1,700,000 1,700,0003 โครงกำร
เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.............................เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด และผลท่ีคาดว่าจะได้รับให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน
ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 01
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

1 องค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านส่ิงแวดล้อม Green Office

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี 2 รายการท่ี 4 หน้าท่ี 75

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เร่ืองส่ิงแวดล้อม
ตามแนวพระราชด าริ

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 350,000  -  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้รับการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้
เร่ืองการบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและน าหลัก
ปรัชญาเศรษจกิจ
พอเพียงมาปรับใช้
และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ชุมชนได้

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

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

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
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ยุทธศำสตร์ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน แบบ ผ. 01
แผนงำน 3.2 การเกษตร

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

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 องค์กรแห่งการเรียนรู้

ด้านส่ิงแวดล้อม Green Office
เพ่ืออบรมให้ความรู้
ด้านบริหารจัดการ
ส่ิงแวดล้อมในองค์กร
และจัดให้มีแหล่งเรียนรู้
การบริหารจัดการขยะ 
การส่งเสริมการน า
พลังงานทดแทนมาใช้
ให้เกิดการเรียนรู้และ
การน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้
ให้เกิดคุณค่าในองค์กร

จัดอบรม 
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

350,000 350,000 350,000 350,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดอบรม

สามารถมีแหล่งเรียนรู้
ด้านส่ิงแวดล้อม
น าพลังงานทดแทน
มาใช้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

รวม 350,000 350,000 350,000 350,0001 โครงกำร
เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลงโครงกำร...................เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01

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

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม 
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ.2560 
รายการท่ี 4 หน้า 34

เพ่ือให้การด าเนินการจัด
เก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
บ ารุงองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเชียงรายเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องครบถ้วนและ
ยุติธรรม

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

การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องครบถ้วนและ
ยุติธรรม

กองคลัง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม
บ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

 - เพ่ือให้การด าเนินการ
จัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วนและยุติธรรม
 - เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชู
เกียรติผู้ประกอบการ
ในการช าระภาษี

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 150,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

การจัดเก็บภาษีและ
ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ.
 มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ครบถ้วนและยุติธรรมท า
ให้ผู้ประกอบการเข้าใจ
ในระเบียบและวิธีปฏิบัติ
ในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียมมากข้ึน

กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนงานท่ี  1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3  พ.ศ. 2561  

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต  เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการบ้านเมืองการบริหาร

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ และงบประมาณให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01

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

แผนงานท่ี  1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

2 เสริมสร้างมาตราการป้องกัน
การทุจริตด้านพัสดุ

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 2560
รายการท่ี  5 หน้า 34

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับ พ.ร.บ. อบจ.
พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ.2552 ระเบียบพัสดุฯ
ท่ีเก่ียวข้อง การเปิดเผย
ข้อมูลและขอดูขัอมูล
ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

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

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ พ.ร.บ. อบจ. 
พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ. 2552 ระเบียบ
พัสดุฯ ท่ีเก่ียวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลและ
ขอดูขัอมูลตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร

กองพัสดุ

เปล่ียนแปลงเป็น
2 เสริมสร้างมาตราการป้องกัน

การทุจริตด้านพัสดุ
เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้
เก่ียวกับ พ.ร.บ. อบจ.
พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) 
พ.ศ.2552 ระเบียบพัสดุฯ
ท่ีเก่ียวข้อง การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

จัดอบรม 
จ านวน 2 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับ พ.ร.บ. อบจ. 
พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4)
พ.ศ.2552 ระเบียบ
พัสดุฯ ท่ีเก่ียวข้อง
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน

กองพัสดุ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01

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

แผนงานท่ี  1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561 - 2563) รายการท่ี 7 
หน้า 4-6-5

เพ่ือให้บุคลากรได้รับ
การฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและ
ปรับเปล่ียนแนวคิดในการ
ท างาน เน้นสร้าง
กระบวนการคิดและการ
พัฒนาตนเองให้ เกิด
ข้ึนกับบุคลากรของ อบจ.
เชียงราย และปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากท่ีสุด

ผู้บริหาร, ส.อบจ.,
 ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง
 ของ อบจ.
เชียงราย ได้เข้า
รับการฝึกอบรม
ความรู้ตามสาย
งาน เฉล่ียไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
ต่อปีงบประมาณ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม มีความรู้
 ความเข้าใจแนวคิด
ในการท างานสามารถ
พัฒนาตนเองและ
น ามาถ่ายทอด
บทเรียนและสามารถ
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

บุคลากร อบจ.เชียงราย
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการฝึกอบรมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ให้ดีย่ิงข้ึน

กองการ
เจ้าหน้าท่ี

เปล่ียนแปลงเป็น
3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เพ่ือให้บุคลากรได้รับ

การฝึกอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและ
ปรับเปล่ียนแนวคิด
ในการท างาน เน้นสร้าง
กระบวนการคิดและการ
พัฒนาตนเองให้เกิดข้ึนกับ
บุคลากรของ อบจ.
เชียงรายและปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด

บุคลากรของ 
อบจ.เชียงรายได้
อบรมตามสาย
งานตามแผน
อัตราก าลัง 
(เฉพาะต าแหน่ง
ท่ีมีคนครอง)
จ านวน 
34 สายงาน

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนสายงานได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้

บุคลากร อบจ.เชียงราย
มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
สามารถน าความรู้ 
ประสบการณ์ท่ีได้รับ
จากการฝึกอบรมมาใช้
ในการปฏิบัติงาน
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ให้ดีย่ิงข้ึน

กองการ
เจ้าหน้าท่ี

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการ และตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01

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

แผนงานท่ี  1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

4 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561 - 2563) รายการท่ี 9
หน้า 4-6-6

เพ่ืออบรมข้าราชการ
ทุกระดับ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง
ในการน าหลักคุณธรรม
จริยธรรมและหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนา
หน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้เป็น
ข้าราชการยุคใหม่ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม

ผู้บริหาร 
ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง
 ของ อบจ.
เชียงราย 
จ านวน 300 คน

100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมสามารถ
น าความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้
ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าหลักคุณธรรม
 จริยธรรม หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเป็นผู้น า
ด้านคุณธรรมและ
สามารถเป็นผู้น าด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
ในองค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค์

กองการ
เจ้าหน้าท่ี



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01

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

แผนงานท่ี  1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

เปล่ียนแปลงเป็น
4 อบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ืออบรมข้าราชการ

ทุกระดับ ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างในการ
น าหลักคุณธรรมจริยธรรม
และหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามา
ประยุกต์ใช้เป็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาหน่วยงานได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาท
 ภารกิจ เพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานให้เป็น
ข้าราชการยุคใหม่ท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถน าหลักคุณธรรม
 จริยธรรม หลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา 
ความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถเป็นผู้น า
ด้านคุณธรรมและ
สามารถเป็นผู้น าด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
ในองค์กรได้อย่าง
สร้างสรรค์

กองการ
เจ้าหน้าท่ี

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01

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

แผนงานท่ี  1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพ
การจัดท าแผนชุมชน
จำกเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 3 
หน้า 4-6-2

เพ่ืออบรมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน ชุมชน ประชาคม 
กลุ่มพัฒนาสตรี กลุ่มอาชีพ
 อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องให้มี
ศักยภาพในการจัดท าแผน
ชุมชนและสามารถ
ถ่ายทอดความรู้สนับสนุน
กระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน
 และการท างานเป็น
เครือข่ายการพัฒนา

คณะกรรมการ
หมู่บ้านชุมชน
และอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องในเขต
อ าเภอ เป้าหมาย
จ านวน 300 คน

120,000 120,000 120,000 120,000 ร้อยละของผู้เข้ารับ
การอบรมมีความรู้ใน
การจัดท าแผนและ
สามารถถ่ายทอด
บทเรียนในการ
สนับสนุน
กระบวนการจัดท า
แผนชุมชนหรือจัด
อบรมฯ จ านวน 1 คร้ัง

ผู้น าองค์กรภาค
ประชาชนให้มีความ
สามารถในการถ่าย
ทอดองค์ความรู้เก่ียวกับ
แผนชุมชน สนับสนุน
กระบวนการพัฒนา
ท้องถ่ินและท างาน
เป็นเครือข่ายภาคี
การพัฒนาอ่ืนๆ

กองแผนและ
งบประมาณ

เปล่ียนแปลงเป็น
5 อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพ

การจัดท าแผนชุมชน
เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน 
ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี
ขององกรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกับ
การจัดท าแผนชุมชน
เพ่ือเป็นช่องทางในการ
แก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน
ได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง

120,000 120,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีได้จัดอบรม

คณะกรรมการหมู่บ้าน 
คณะกรรมการชุมชน 
ประชาชน และเจ้าหน้าท่ี
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินท่ีท าหน้าท่ี
เก่ียวกับการจัดท าแผน
ชุมชน มีศักยภาพ 
สามารถแลกเปล่ียน
ความรู้ ทักษะ ข้อมูล
อย่างมีส่วนร่วมและ
แก้ไขปัญหาของท้องถ่ิน
ได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม

กองแผนและ
งบประมาณ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณ และตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01

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

แผนงานท่ี  1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผน
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 4 
หน้า 4-6-2

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีและ
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้การจัดท าแผน

คณะกรรมการ
ประสานแผน
พัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ
สนับสนนุน
แผนพัฒนา
ท้องถ่ินและ
เจ้าหน้าท่ี
ท่ีเก่ียวข้อง และ
คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ 
ทุกคน

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้เก่ียว 
กับการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถ่ินส่ีปี และ
ได้แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ

สามารถจัดท าแผน
พัฒนาท้องถ่ินส่ีปีให้ตรง
กับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
และเกิดความคุ้มค่า

กองแผนและ
งบประมาณ

เปล่ียนแปลง
6 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปีและ
ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียน
เรียนรู้การจัดท าแผน

ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน
จ านวน 1 คร้ัง

1,000,000 500,000  -  - จ านวนคร้ัง
ท่ีฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน

สามารถจัดท าแผน
พัฒนาท้องถ่ินส่ีปีให้ตรง
กับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน
และเกิดความคุ้มค่า

กองแผนและ
งบประมาณ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01

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

แผนงานท่ี  1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

7 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือการแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 5 
หน้า 4-6-3

 - เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน (Clinic 
center) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด
 - จัดท าการประชุม
คณะกรรมการ 
จัดเวทีสาธารณะเพ่ือ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถ่ิน การ
ออกรับเร่ืองราวร้องทุกข์
นอกสถานท่ี และ
กิจกกรรมอ่ืน ๆ

จ านวน 1 ศูนย์ 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนเร่ืองราวร้อง
ทุกข์ท่ีได้รับการแก้ไข

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
อบรมมีความรู้เก่ียว กับ
การจัดท าแผน พัฒนา
ท้องถ่ินส่ีปี และได้
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ

กองแผนและ
งบประมาณ

เปล่ียนแปลง
7 ศูนย์เครือข่ายเพ่ือการแก้ไขปัญหา

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ิน

เพ่ืออบรมเครือข่าย อปท.
ในเขตจังหวัดเชียงรายให้
ความรู้ ความเข้าใจ ในการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถ่ินของ อบจ.ชร.

อบรม
จ านวน 1 คร้ัง

100,000 100,000  -  - จ านวนคร้ังท่ีอบรม ศูนย์เครือข่ายฯ อบจ.ชร 
เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานระหว่างส่วน
ราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต
จังหวัดเชียงราย
ประชาชนและ
ภาคเอกชน เพ่ือพัฒนา
ท้องถ่ิน ในเขตจังหวัด
เชียงราย

กองแผนและ
งบประมาณ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการ งบประมาณ และตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน..................................



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร แบบ ผ. 01

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

แผนงานท่ี  1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของ
โครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

8 วันท้องถ่ินไทย

จำกเดิม แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) ฉบับ
เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2561 
หน้า 89 รายการท่ี 3

เพ่ือจัดงานวันท้องถ่ินไทย
และน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงโปรด
เกล้าจัดให้มีการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย

จ านวน ๑ คร้ัง/ปี 120,000 120,000 120,000 120,000 จ านวนคร้ังท่ีจัดงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงาน
จ้างของ อปท.ในจังหวัด
เชียงราย ได้น้อมร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส านักปลัด อบจ.

เปล่ียนแปลงเป็น
8 วันท้องถ่ินไทย เพ่ือจัดงานวันท้องถ่ินไทย

และน้อมร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลท่ี 5 ท่ีทรงโปรด
เกล้าจัดให้มีการปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในประเทศไทย

จ านวน ๑ คร้ัง/ปี - 20,000 20,000 20,000 จ านวนคร้ังท่ีจัดงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 
ข้าราชการและพนักงาน
จ้างของ อปท.ในจังหวัด
เชียงราย ได้น้อมร าลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จ
พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ส านักปลัด อบจ.

เหตุผลท่ีขอเปล่ียนแปลง...........ลดเงินงบประมาณในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานะการเงิน การคลังของ อบจ.เชียงราย.................
รวม 3,570,000 3,140,000 2,420,000 2,420,0008 โครงการ
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ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 6 การรักษาความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) รายการท่ี 3
หน้า 4-6-11

เพ่ืออบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบลและประชาชนท่ัวไปใน
จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็น
การส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองให้กับ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกด้านการเมือง

ผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน สมาชิกสภา
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
แพทย์ประจ าต าบลและ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 50 คน

300,000  -  -  - ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
ในการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง
และได้มีโอกาสศึกษา
เรียนรู้ได้เห็น
ตัวอย่างท่ีเป็น
รูปธรรม สามารถ
น าไปเผยแพร่และ
ถ่ายทอดความรู้ท่ี
ได้รับให้เกิด
ประโยชน์ต่อ
ครอบครัวและ
ชุมชนตนเอง

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
ได้เห็นตัวอย่างท่ีเป็น
รูปธรรมในการน ามาปรับ
ใช้ในการพัฒนา 
มีวิสัยทัศน์แนวคิดท่ี
กว้างไกลในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้
ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ 
มีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงออกทางด้าน
การเมือง

กองกิจการสภาฯ

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3  พ.ศ. 2561  

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร



แบบ ผ. 01
แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

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

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ
ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

เปล่ียนแปลงเป็น
1 สร้างเครือข่ายในการพัฒนาชุมชน เพ่ืออบรมให้ความรู้ความ

เข้าใจการสร้างเครือข่ายเพ่ือ
การพัฒนาชุมชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยแก่ผู้บริหาร
ท้องถ่ิน สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้น า
ชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ า
ต าบลและประชาชนท่ัวไปใน
จังหวัดเชียงราย เพ่ือเป็น
การส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองให้กับ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงออกด้านการเมือง

จัดอบรมและศึกษาดูงาน
ให้แก่ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ผู้น าชุมชน ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบลและ
ประชาชนท่ัวไป 
จ านวน 1 คร้ัง

300,000  -  -  - จ านวนคร้ังท่ีได้จัด
ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในการสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนของตนเองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
ได้เห็นตัวอย่างท่ีเป็น
รูปธรรมในการน ามาปรับ
ใช้ในการพัฒนา 
มีวิสัยทัศน์แนวคิดท่ี
กว้างไกลในการพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้
ก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ 
มีเครือข่ายเพ่ือการพัฒนา
ชุมชน ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงออกทางด้าน
การเมือง

กองกิจการสภาฯ

รวม 300,000  -  -  -1 โครงกำร
เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เปล่ียนแปลงเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน........................................................
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บัญชีโครงการพัฒนา 
ส าหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 



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.02
ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 1 400,000 - - - - - - 1 400,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2 1 400,000 - - - - - - 1 400,000

รวมท้ังส้ิน 1 400,000 - - - - - - 1 400,000

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
ยุทธศำสตร์

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 

ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว แบบ ผ. 02

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

1 จัดงานประเพณีสืบชะตาแม่น ้าอิง 
และแข่งขันเรือพาย" อ้าเภอเทิง 
ครั งท่ี 15 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ้าปี 2561

จำกเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 14 
หน้า 4-7

เพ่ือรักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
อันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี 200,000  -  -  - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

เปล่ียนแปลงเป็น
1 จัดงานประเพณีสืบชะตาแม่น ้าอิง

และแข่งขันเรือพาย" อ้าเภอเทิง 
ครั งท่ี 15 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ประจ้าปี 2561

เพ่ือรักษา
ประเพณี
วัฒนธรรม
อันดีงาม

จ้านวน 1 ครั ง / ปี 400,000  -  -  - จ้านวนครั ง
ท่ีได้อุดหนุน

 ประเพณี 
วัฒนธรรมได้รับ
การอนุรักษ์สืบไป

กองแผนและ
งบประมาณ

สภาวัฒนธรรม
อ.เทิง

รวม 400,000  -  -  -1 โครงกำร

ตัวช้ีวัด 
(KPI)

ผลท่ีคำดว่ำ
จะได้รับ

หน่วยงำน
ท่ีรับผิดชอบ

เหตุผลในกำรขอเปล่ียนแปลงโครงกำร.......เน่ืองจากเพ่ิมการสนับสนุนงบประมาณตามกิจกรรมของโครงการเพ่ิมขึ น...........................

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี โครงกำร วัตถุประสงค์
เป้ำหมำย

(ผลผลิตของโครงกำร)

งบประมำณและท่ีผ่ำนมำ หน่วยงำน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

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

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561
ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
ยุทธศำสตร์จังหวัดท่ี 3 การด้ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
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บัญชีโครงการพัฒนา 
บัญชีครุภัณฑ์ 

ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 

 



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.08
แผนงำน 2.6  การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 2 42,500  -  -  -  -  -  - 1 42,500

รวมท้ังส้ิน 2 42,500  -  -  -  -  -  - 1 42,500

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แผนพัฒนำท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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แบบ ผ. 08

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

1 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 45 หน้า
 4-61

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์
ส านักงาน ม่านตัดอากาศ
และโต๊ะท างานให้มี
เพียงพอต่อการใช้ใน
กิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

โต๊ะท างานพร้อมล้ินชัก
ขนาด 1.5 x 0.80x0.75 ม. 
จ านวน 5 ตัวๆ ละ 4,500 บาท

22,500  -  -  - ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
1 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์

ส านักงาน โต๊ะท างาน
ให้มีเพียงพอต่อการใช้
ในกิจการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โต๊ะท างานเหล็กพร้อมล้ินชัก ขนาด
 1075 x 668 x 750 มม. 
จ านวน 5 ตัวๆ ละ 4,500 บาท

22,500  -  -  - ส านักการศึกษาฯ

เหตุผลในการเปล่ียนแปลงโครงการ..............ตามเป้าหมายเดิมไม่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาด ..................................

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

                           บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2561

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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แบบ ผ. 08

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

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของครุภัณฑ์)

งบประมาณและท่ีผ่านมา

2 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 105 
หน้า 4-73

ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือความสะอาดของน้ า
ภายในสระน้ า และเป็น
การถ่ายเทน้ าภายในสระน้ า

ชุดดูดตะกอน 24 ล้อ พร้อมสาย 
50 ม. ชุดละ 10,000 บาท 
จ านวน 2 ชุด

20,000  -  -  - ส านักการศึกษาฯ

เปล่ียนแปลงเป็น
2 การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์อ่ืนๆ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์

ส านักงาน โต๊ะท างาน
ให้มีเพียงพอต่อการใช้ใน
กิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

ชุดดูดตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า
19 น้ิว พร้อมสาย 30  ม.จ านวน 2
 ชุดๆละ 10,000 บาท 

20,000  -  -  - ส านักการศึกษาฯ

รวม 42,500 - - -
เหตุผลในการเปล่ียนแปลงโครงการ..............ตามเป้าหมายเดิมไม่สามารถจัดหาได้ตามท้องตลาด ..................................

2 โครงการ




