




   

ค ำน ำ 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้รับการประสานงานจากจังหวัดเชียงราย  
ตามหนังสือ ที่ กก.5103.5.02/25488 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่  46 “เจียงฮายเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งที่  36  
“น้้ากกเกมส์” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์”  
(พ.ศ. 2561) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้้ากกเกมส์” (พ.ศ. 2562) ส่งเสริมประสบการณ์ 
การแข่งขันกีฬาแก่ประชาชน อันเป็นการเพ่ิมพูนมาตรฐานกีฬา เป็นก้าลังส้าคัญในการไปสู่ระดับนานาชาติ ฯลฯ 
โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จ้านวน 7,000,000 บาท 

  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสาน  
การพัฒนา ประชาชนมีความสุข” จึงได้น้าโครงการดังกล่าวมาจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 ขึ้น โดยอาศัยอ้านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ,แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท้าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
   ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ้านาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด้าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ้านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 



   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประชาคม
ท้องถิ่นตามสัดส่วนจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 ให้ส้าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 

 

 
 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  31 ตุลาคม 2561 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย 
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังที่ 4 พ.ศ. 2561 

 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ,แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท้าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
   ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ้านาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด้าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ้านาจ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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  จังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” 
(พ.ศ. 2561) และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้้ากกเกมส์” (พ.ศ. 2562) และได้มีการบูรณาการ 
การท้างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย โดยใช้กีฬาเป็นเครื่องผลักดันระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สนองตอบต่อภารกิจด้านการท่องเที่ ยว 
เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของท้องถิ่นให้ เป็นที่ รู้จักอย่างแพร่หลาย  
ท้าให้เศรษฐกิจในจังหวัดเชียงรายเกิดการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านกีฬา 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ เล็งเห็นความส้าคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน 
มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มุ่งหวังให้ให้คนไทยเล่นกีฬาอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังความมีน้้าใจ  
เป็นนักกีฬา สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย  จึงได้จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 ขึ้น ตามวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
โดยอาศัยอ้านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 ,แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียด
โครงการตามบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

  โครงกำรพัฒนำส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ
องค์กรประชำชน (แบบ ผ. 02) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
 แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

รวมจ้านวน 1 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,000,000 บาท 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จักได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2561 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
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บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ก้าหนด
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ้าเภอ แผนพัฒนา
ต้าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก้าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา  
ที่จัดท้าขึ้นส้าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึง 
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
    (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท้าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
    (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
    เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
   ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ้านาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

ข้อ 22/2 ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เกี่ยวกับโครงการ 
พระราชด้าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ้านาจ 
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว  
ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  1. เพ่ือส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” (พ.ศ. 2561) และ
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้้ากกเกมส์” (พ.ศ. 2562) 
  2. เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การแข่งขันกีฬาแก่ประชาชน อันเป็นการเพ่ิมพูนและ 
ยกมาตรฐานกีฬาไปสู่ระดับนานาชาติ 

3. เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาส้าหรับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย  
ไปร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

4. เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน 
ในจังหวัดเชียงราย มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน 

5. เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้
ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงราย โดยผ่านการจัดการแข่งขันกีฬา 

3. ข้ันตอนกำรเพิ่มเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น 

  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท้าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เพ่ิมเติม ส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนต้าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
   เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 



 
 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 



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 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 

แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  -  - - 7,000,000  -  -  -  - - 7,000,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4  -  - - 7,000,000  -  -  -  - - 7,000,000

รวมท้ังส้ิน  -  - - 7,000,000  -  -  -  - - 7,000,000

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

ส ำหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กรประชำชน
ฉบับเพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี
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บัญชีโครงการพัฒนา 
ส าหรับอุดหนนุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 อุดหนุนคณะกรรมการกีฬา

จังหวัดเชียงราย ตามโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 
คร้ังท่ี 46 "เจียงฮายเกมส์" 
(พ.ศ. 2561) และการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 36 
"น้้ากกเกมส์" (พ.ศ.2562)

 - เพ่ือส่งเสริมการจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี 46 
“เจียงฮายเกมส์” (พ.ศ. 2561) และ
กีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี 36 
“น้้ากกเกมส์” (พ.ศ. 2562)  
- เพ่ือส่งเสริมประสบการณ์
การแข่งขันกีฬาแก่ประชาชน
อันเป็นการเพ่ิมพูนมาตรฐานกีฬา 
เป็นก้าลังส้าคัญในการไปสู่ระดับ
นานาชาติ

จ้านวน 1 คร้ัง  - 7,000,000 - - จ้านวนคร้ัง
ท่ีได้อุดหนุน

จังหวัดเชียงราย
สามารถพัฒนา
มาตรฐานการกีฬา
ให้มีคุณภาพสูง 
ยกระดับการกีฬา
ระดับภูมิภาค
ให้มีความเข้มแข็ง

กองแผนและ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
กีฬาจังหวัด
เชียงราย

รวม - 7,000,000 - -

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

เพ่ิมเติม คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2561
ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

1  โครงการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ท่ี
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

หน่วยงาน
ท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของ
โครงการ)

งบประมาณและท่ีผ่านมา
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
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