




   

   

 

ค ำน ำ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562  
และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2563 เมือ่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ไปแล้วนั้น  

  ทั้งนี้ ยังมีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ที่จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการในสาระส าคัญทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิต 
งบประมาณ ตัวชี้วัดและผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้สอดคล้องกับการด าเนินการจริง เพ่ือการเตรียมความพร้อม
จัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่  ชร 0023.3/ว 26620 ลงวันที่  
5 พฤศจิกายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงราย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและภาครัฐ 
ที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 

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

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดัเชียงรำย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 

 

  ภายใต้บั งคับมาตรา 45 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 17 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนางานด้านผังเมือง และการพัฒนาด้านการบริหารการเมือง
การปกครอง เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 

  ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การด าเนินงาน
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 
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 งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้ าวหน้า 
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 

2. วัตถุประสงค์ของกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  เพ่ือการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง ให้สอดคล้องกับปัญหา 
ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา ความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตลอดจนข้อเท็จจริง
และสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

3. ขั้นตอนกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น 
  (1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล 
และความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง และประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

 
 
 
 
 
 

 



   

   

 

 
 

บัญชีสรุป / รายละเอียดโครงการพฒันา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 

ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



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)

ผ.02/1

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงำน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา  -  -  -  -  -  - 1 9,000,000 7 59,519,000 8 68,519,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 1  -  -  -  -  -  - 1 9,000,000 7 59,519,000 8 68,519,000

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  -  -  - 1 9,000,000 7 59,519,000 8 68,519,000

รวม 5 ปี

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3 พ.ศ. 2563

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ส ำหรับโครงกำรท่ีเกินศักยภำพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

อ าเภอเชียงแสน

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) โดยวิธี 

Pavement In-Place Recycling 

สายทาง ชร.ถ 1-0075 

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.เวียง - ม.4 

ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

จากเดิม แบบ ผ.02/1 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 2 หน้า 16 รายการท่ี 21

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,700.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

16,200.00 ตร.ม.

  -  - 9,900,000  - จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และ GMS

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 3  พ.ศ. 2563

ส าหรับโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และบริการโลจิสติกส์ เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เปล่ียนแปลงเป็น

1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) โดยวิธี 

Pavement In-Place Recycling 

สายทาง ชร.ถ 1-0075 

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.เวียง - 

ม.4 ต.โยนก อ.เชียงแสน 

จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.

ยาว 2,400.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

16,800.00 ตร.ม.

  -  - 9,000,000  - จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

อ าเภอพาน

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) สายทาง 

ชร.ถ 1-0002 เช่ือมระหว่าง ม.1 

ต.สันมะเค็ด - ม.4 ต.แม่อ้อ 

อ.พาน จ.เชียงราย

จากเดิม แบบ ผ.02/1 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 2 หน้า 12 รายการท่ี 6

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,850.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

17,100.00 ตร.ม.

  -  - 9,922,000  - จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

เปล่ียนแปลงเป็น

2 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) โดยวิธี 

Pavement In-Place Recycling 

สายทาง ชร.ถ 1-0002 

เช่ือมระหว่าง ม.1 ต.สันมะเค็ด - 

ม.4 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 8.00 ม.

ยาว 2,200.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

17,600.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 9,922,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

6     



7     

แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

อ าเภอแม่จัน

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) 

สายทาง ชร.ถ 1-0036 

เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ศรีค้ า - ม.4 

ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย

จากเดิม แบบ ผ.02/1 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 2 หน้า 12 รายการท่ี 8

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 3,000.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

18,000.00 ตร.ม.

 -  -  - 9,945,000  - จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

เปล่ียนแปลงเป็น

3 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) โดยวิธี 

Pavement In-Place Recycling 

สายทาง ชร.ถ 1-0036

เช่ือมระหว่าง ม.3 ต.ศรีค้ า - 

ม.4 ต.ป่าซาง อ.แม่สาย 

จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.

ยาว 2,700.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

18,900.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 9,945,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

อ าเภอแม่สาย

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) 

สายทาง ชร.ถ 1-0028

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.โป่งผา - ม.3 

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

จากเดิม แบบ ผ.02/1 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 2 หน้า 14 รายการท่ี 14

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,850.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

17,100.00 ตร.ม.

 -  -  - 9,865,000  - จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

เปล่ียนแปลงเป็น

4 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) โดยวิธี 

Pavement In-Place Recycling

สายทาง ชร.ถ 1-0028

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.โป่งผา - ม.3  

ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,900.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

17,400.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 9,865,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

8     



9     

แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

อ าเภอแม่สรวย

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) สายทาง 

ชร.ถ 1-0057 เช่ือมระหว่าง ม.7 

ต.เจดีย์หลวง - ม.14 ต.ป่าแดด 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จากเดิม แบบ ผ.02/1 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 2 หน้า 14 รายการท่ี 16

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,650.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

15,900.00 ตร.ม.

 -  -  - 9,908,000 . จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

เปล่ียนแปลงเป็น

5 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) 

โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายทาง ชร.ถ 1-0057

เช่ือมระหว่าง ม.7 ต.เจดีย์หลวง - 

ม.14 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย

จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,800.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

16,800.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 9,908,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) 

สายทาง ชร.ถ 1-0062

เช่ือมระหว่าง ม.5 - ม.6 ต.ป่าแดด 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

จากเดิม แบบ ผ.02/1 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 2 หน้า 15 รายการท่ี 17

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,650.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

15,900.00 ตร.ม.

 -  -  - 9,908,000 . จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

เปล่ียนแปลงเป็น

6 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง

ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

(Asphaltic Concrete) โดยวิธี 

Pavement In-Place Recycling

สายทาง ชร.ถ 1-0062

เช่ือมระหว่าง ม.5 - ม.6 ต.ป่าแดด 

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

เพ่ือให้ประชาชนได้รับ

ความสะดวก ปลอดภัยใน

การสัญจรและการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 2,800.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

16,800.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 9,908,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

ซ่อมแซม

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก

ปลอดภัยในการ

สัญจรและขนส่ง

สินค้าเกษตร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ
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แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง

7 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีตโดยวิธี

Pavement In-Place Recycling

สายทาง ชร.ถ. 1-0082 

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ดงมหาวัน 

อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.15 ต.แม่ข้าวต้ม 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

จากเดิม แบบ ผ.02/1 

ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 -

 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 6 หน้า 85 รายการท่ี 49

เพ่ือแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม.

ยาว 3,850.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

23,100.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 9,971,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนในการใช้

เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ



แบบ ผ. 02/1

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง

แผนงาน 3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

เปล่ียนแปลงเป็น

7 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอส

ฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic 

Concrete) โดยวิธี

Pavement In-Place Recycling

สายทาง ชร.ถ. 1-0082 

เช่ือมระหว่าง ม.5 ต.ดงมหาวัน 

อ.เวียงเชียงรุ้ง - ม.15 ต.แม่ข้าวต้ม 

อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เพ่ือแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนใน

การใช้เส้นทางสัญจร

ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม.

ยาว 2,550.00 ม. 

หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 

17,850.00 ตร.ม.

 -  -  -  - 9,971,000 จ านวนความยาว

ของถนนท่ีได้รับ

การปรับปรุง

เพ่ิมข้ึน 1 สายทาง

สามารถแก้ปัญหา

ความเดือดร้อนของ

ประชาชนในการใช้

เส้นทางสัญจร

ส านักการช่าง

ขอรับเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

รวม 7 โครงการ  -  -  -  -  - 9,000,000 59,519,000  -  -

เหตุผลในการเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ….เปล่ียนแปลงเป้าหมายผลผลิตของโครงการ และงบประมาณของโครงการเพ่ือเสนอขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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