




   

   

 

ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่  
9 มกราคม 2563 ไปแล้วนั้น  

  ทั้งนี้ ยังมีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในสาระส าคัญทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต 
งบประมาณ ตัวชี้วัดและผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริงและเป็นกรอบในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณด าเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ดังนั้น จึงต้อง
ด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่ 
จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผน 
พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2  
พ.ศ. 2563 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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บันทึกหลกักำรและเหตุผล 
แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 

 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านผังเมืองเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ด ารงความสมบูรณ์และยั่งยืน  และ 
การพัฒนาด้านการบริหารการเมืองการปกครอง ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 

  ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 
พ.ศ. 2563 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการ 
ตามบัญชีแนบท้ายนี้ 
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บทน ำ 
1. ลักษณะของแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ก าหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง  
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดท า ขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า 
และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561    
  ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจ 
ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ด้วย 
  เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 

  ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ
พระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจ  
ของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบ 
แล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ  
การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1) เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

(2) เพ่ือการพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข 
(3) เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(4) เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร 

3. ขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิน่ที่เปลี่ยนแปลง 
 

 



   

   

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ไปสู่การปฏิบัติ 
 



 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 



แบบ ผ. 01

จ ำนวน งบประมำณ 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) โครงกำร (บำท)

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
  แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -  -  - 2 35,500,000 2 35,500,000 4 71,000,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2  -  -  -  -  -  - 2 35,500,000 2 35,500,000 4 71,000,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงำน 2.1 การศึกษา  -  -  -  -  -  - 1 24,723,526 1 27,437,900 2 52,161,426
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3  -  -  -  -  -  - 1 24,723,526 1 27,437,900 2 52,161,426

ยุทธศำสตร์ท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

แผนงำน 1.2 การรักษาความสงบภายใน  -  -  -  - 2 460,000 2 460,000 2 460,000 6 1,380,000
แผนงำน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  -  -  -  -  -  - 1 50,000 1 50,000 2 100,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 4  -  -  -  - 2 460,000 3 510,000 3 510,000 8 1,480,000
ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง
และการบริหาร

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป  -  -  -  - 1 100,000 2 360,000 1 260,000 4 720,000
รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6  -  -  -  - 1 100,000 2 360,000 1 260,000 4 720,000

รวมท้ังส้ิน - - - - 3 560,000 8 61,093,526 7 63,707,900 18 125,361,426

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 1 หน้า 184

จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน
เชียงรายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 48,000,000  - 29,000,000 29,000,000 29,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

มีนักท่องเท่ียวเข้ามา
ท่องเท่ียวมากข้ึนและกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด อบจ.

เปล่ียนแปลงเป็น
1 มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย จัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียน

เชียงรายเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว
และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - 35,000,000 35,000,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

มีนักท่องเท่ียวเข้ามา
ท่องเท่ียวมากข้ึนและกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเท่ียว
ในจังหวัดเชียงราย

ส านักปลัด อบจ.

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  การจัดงานจะด าเนินการเปล่ียนแปลงรูปแบบด้านภูมิทัศน์และปฏิมากรรมท าให้งบประมาณเพ่ิมข้ึน

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

4     



5     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

2 ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 12 หน้า 187

เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน
ประเพณีวันเข้าพรรษา
ในจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวันเข้าพรรษา

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เปล่ียนแปลงเป็น
2 ส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน

ประเพณีวันเข้าพรรษา
ในจังหวัดเชียงรายให้คงอยู่สืบไป

จ านวน 1 คร้ัง/ปี  -  -  - 500,000 500,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีจัดกิจกรรม

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมและ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีวันเข้าพรรษา

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 2 โครงการ  -  -  -  - - 35,500,000 35,500,000  -  -  -
เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  เพ่ิมเติมกิจกรรมการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาท าให้งบประมาณเพ่ิมข้ึน



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 30 หน้า 218
1.ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ (ADSL)
3.ค่าใช้จ่ายระบบ (WIFI)
4.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนสร้างผู้เรียน
ให้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(SBMLD)
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผน
พัฒนาการศึกษาดีเด่น

 - เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาได้แก่ 
โรงเรียน อบจ.เชียงราย
 - เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียนในสังกัด
ให้มีความพร้อมทุกด้าน

จ านวน 1 โรงเรียน - - 27,663,858 30,559,518 30,559,518 จ านวนโรงเรียน
ท่ีได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ

โรงเรียน อบจ.เชียงราย 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็นสถานศึกษาท่ีมี
ความพร้อมในการให้บริการ
แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
เชียงราย

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

8.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
9.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา
10.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมศูนย์การ
เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่านใน
สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน
12.ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน
13.ค่าจัดการเรียนการสอน
รายหัว
14.ค่าหนังสือเรียน
15.ค่าอุปกรณ์การเรียน
16.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

17.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน (เงินอุดหนุนจาก
กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน)
18.ค่าพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
19..ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐพอเพียง"
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

เปล่ียนแปลงเป็น
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา
1.ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
ระบบ (ADSL)
3.ค่าใช้จ่ายระบบ (WIFI)
4.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียนสร้างผู้เรียน
ให้รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเน่ือง
5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน 
(SBMLD)
7.ค่าใช้จ่ายในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
8.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ข้าราชการครูของโรงเรียน
ในสังกัด อปท.
9.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพติดในสถานศึกษา

 - เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษาได้แก่ 
โรงเรียน อบจ.เชียงราย
 - เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของโรงเรียนในสังกัด
ให้มีความพร้อมทุกด้าน

จ านวน 1 โรงเรียน - - - 24,723,526 27,437,900 จ านวนโรงเรียน
ท่ีได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ

โรงเรียน อบจ.เชียงราย 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็นสถานศึกษาท่ีมี
ความพร้อมในการให้บริการ
แก่เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน
องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด
เชียงราย



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

10.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเท่ียว
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน
11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กิจกรรมรักการอ่าน
ในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
12.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียน
การสอนการบริหารตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ 
"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง"
13.ค่าโครงการอบรมสัมมนา 
"การจัดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561"
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข
แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14.ค่าโครงการสร้างเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ในสถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
15.ค่าโครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และตัวช้ีวัด 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
16.ค่าโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท าสถานศึกษา
ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ฉบับปรับปรุงใหม่
17.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว
18.ค่าหนังสือเรียน
19.ค่าอุปกรณ์การเรียน
20.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
21.ค่ากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
22.ค่าปัจจัยพ้ืนฐาน
ส าหรับนักเรียนยากจน

รวม 1 โครงการ  -  -  -  - - 24,723,526 27,437,900  -  -  -

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  เพ่ิมเติมรายการในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา ตามแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2564 เก่ียวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาหลักสูตรภายใต้รายการเงินอุดหนุน 
ส าหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถ่ิน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.8/ว 7857 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2562



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกู้ชีพ
กู้ภัยตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 1 หน้า 232

เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพบุคลากร
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้มีความรู้
ความช านาญและมีทักษะ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา

จ านวน 2 คร้ัง/ปี  - 660,000 420,000 420,000 420,000 จ านวนคร้ัง
การฝึกอบรม 
2 คร้ัง/ปี

บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
มีความรู้ความช านาญ
และมีทักษะการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาและ
มีประสิทธิภาพ

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกู้ชีพ

กู้ภัยตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
เพ่ืออบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีให้มีความรู้
ความช านาญและมีทักษะ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชา 
สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง

จ านวน 1 คร้ัง/ปี  -  - 420,000 420,000 420,000 จ านวนคร้ัง
การฝึกอบรม 
ท่ีได้ด าเนินการ

บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
มีความรู้ความช านาญ
และมีทักษะการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชา สามารถ
ใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้อง

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  .เปล่ียนแปลงจ านวนคร้ังในการฝึกอบรม เพ่ือให้การจัดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

แผนงาน 1.2  การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

12     



13     

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
แผนงาน 1.2  การรักษาความสงบภายใน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์
และส ารวจระบบไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน
ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ส่งอายุ เพ่ือป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 6 หน้า 233

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ
ระบบไฟฟ้าในครัวเรือนรวมถึง
การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 
และแก็สหุงต้ม เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ 
จ านวน 100 ราย/ปี

 - 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ 
ท่ีได้รับความรู้
เบ้ืองต้น ฯลฯ

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ ได้มีความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบไฟฟ้า
ในครัวเรือน รวมถึงการใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
และแก็สหุงต้มเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

เปล่ียนแปลงเป็น
2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์และ

ให้ความรู้เร่ืองระบบไฟฟ้า
และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ภายในครัวเรือนให้แก่ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย

เพ่ือรณรงค์ให้ความรู้แก่
ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบ
ไฟฟ้าในครัวเรือนรวมถึง
การใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ 
และแก็สหุงต้ม เพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินและป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ 
จ านวน 100 ราย/ปี

 -  - 40,000 40,000 40,000 จ านวนผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ 
ท่ีได้รับความรู้
เบ้ืองต้น ฯลฯ

ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ ได้มีความรู้
เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบไฟฟ้า
ในครัวเรือน รวมถึงการใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ
และแก็สหุงต้มเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินและป้องกัน
การเกิดอัคคีภัย

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย

รวม 2 โครงการ  -  -  -  - 460,000 460,000 460,000  -  -  -
เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  เปล่ียนแปลงช่ือโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามโครงการ



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อบรมเชิงสร้างสรรค์
ช่วงปิดภาคเรียนส าหรับเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 1 หน้า 242

เพ่ือเสริมสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ให้กับเด็กและเยาวชน 
และมีกิจกรรม นันทนาการ
ท าในช่วงปิดภาคเรียน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ท่ีหลากหลาย 
ได้ใช้เวลาว่างในช่วง
ปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

เปล่ียนแปลงเป็น
1 อบรมเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก

และเยาวชนจังหวัดเชียงราย
เพ่ืออบรมและเสริมสร้างโอกาส
ในการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย
ด้านการมีทัศนคติท่ีดี 
มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และพัฒนาชุมชนให้กับเด็ก
และเยาวชน

จ านวน 1 คร้ัง/ปี - - - 50,000 50,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ

เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
ให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาตนเอง พัฒนาท้องถ่ิน
และประเทศชาติ เกิดการ
เช่ือมโยงเครือข่ายเด็ก
และเยาวชนในการปฏิบัติ
กิจกรรมร่วมกัน สามารถลด
อัตราความเส่ียง
ของเด็กและเยาวชน
ในการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ส านักการศึกษา
 ศาสนาและ
วัฒนธรรม

รวม 1 โครงการ  -  -  -  - - 50,000 50,000  -  -  -

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  เปล่ียนแปลงช่ือโครงการให้สอดคล้องกับช่วงเวลาในการด าเนินงานโครงการฯ ตรงกับวัตถุประสงค์

แผนงาน 2.6 การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

14     
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดท า
และประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 10 หน้า 273

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ในการจัดท าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีต้องประสานท้ังยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและโครงการพัฒนา
ท่ีเน้นการบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ   
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
เตรียมความพร้อมในการจัดท า
และประสานแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดเชียงราย
ได้อย่างถูกต้องตามแนวทาง
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
ก าหนด

อบรม จ านวน 1 คร้ัง/ปี  -  - 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีได้ด าเนินการ
อบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นไป
ตามแนวทางของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินก าหนด
2.การประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด
เชียงราย สามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองแผน
และงบประมาณ

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

เปล่ียนแปลงเป็น
1 ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการจัดท า

และประสานแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

1.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถปรับวัฒนธรรม
การท างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
และผลประโยชน์ส่วนรวม
มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา
2.เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ความเข้าใจแนวทาง
และข้ันตอนในการประสาน
แผนพัฒนาให้สอดคล้องกับ
ห้วงเวลาของการจัดท าแผน
ในแต่ละระดับ และรวบรวมปัญหา
ความต้องการของประชาชน
มาจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนชุมชน

ด าเนินการจัดอบรม
จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 
2 วัน

- - - 260,000 260,000 จ านวนคร้ัง
ท่ีด าเนินการ
จัดอบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นไป
ตามแนวทางของ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินก าหนด
2.การประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด
เชียงราย สามารถบูรณาการ
ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กองแผน
และงบประมาณ

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  เปล่ียนแปลงจ านวนคร้ังในการอบรม
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565
(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด
(KPI)

ผลท่ีคาดว่า
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริหาร

2 เสริมสร้างมาตรการป้องกัน
การทุจริตด้านพัสดุ
จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
(พ.ศ.2561-2565) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
รายการท่ี 14 หน้า 275

เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.2540 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบพัสดุฯ
ท่ีเก่ียวข้อง การป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปครองส่วนท้องถ่ิน

จัดอบรม จ านวน 2 รุ่น/ปี 100,000 100,000 100,000 100,000  - จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.2540 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ระเบียบพัสดุฯ ท่ีเก่ียวข้อง 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

เปล่ียนแปลงเป็น
2 เสริมสร้างมาตรการป้องกัน

การทุจริตด้านพัสดุ
เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้เก่ียวกับ 
พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.2540 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบพัสดุฯ
ท่ีเก่ียวข้อง การป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริต
ในองค์กรปครองส่วนท้องถ่ิน

จัดอบรม จ านวน 1 รุ่น/ปี  -  - 100,000 100,000  - จ านวนรุ่น
ท่ีได้จัดฝึกอบรม

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ 
พ.ร.บ. อบจ. พ.ศ.2540 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ระเบียบพัสดุฯ ท่ีเก่ียวข้อง 
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

กองพัสดุ
และทรัพย์สิน

รวม 2 โครงการ  -  -  -  - 100,000 360,000 260,000  -  -  -
เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  เปล่ียนแปลงจ านวนคร้ังในการอบรม




