
   

 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

คำนำ 
 

  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 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และฉบับเปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  นั้น  

  ทั้งนี้ ยังมีโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
และการสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและถูกต้องตามความต้องการการพัฒนา หนังสือสั่งการและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  5 พ.ศ. 2564 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐ เอกชน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ให้ 
ความร่วมมือในการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5  พ.ศ. 2564 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2564 

 
 

 ภายใต้บังคับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552 และพระบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561          
และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาไว้จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์การศึกษาและการสาธารณสุข ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองและการบริหาร เพ่ือให้คลอบคลุมประเด็นการพัฒนาและสามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างทั่วทุก ตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ที่ว่า “ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข” 
 ในการนี้เพ่ือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงการตอบสนองในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การดำเนินงานด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจน
ครอบคลุมและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 ขึ้น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงการตามบัญชีแนบท้ายนี้ 
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บทนำ 
 

1. ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดวิสัยทัศน์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอแผนพัฒนาตำบล  
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำ
ขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เพ่ือให้โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและการสาธารณสุข สามารถดำเนินการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนและนักเรียนโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการและสามารถใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม จึงขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของโครงการให้ครอบคลุมสอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม
โครงการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติจริงในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ 
 (3) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 
บัญชีสรุป/รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 พ.ศ.2564 

 
 

 
 
 
 
 



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

ยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

และการท่องเท่ียว

แผนงำน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  - 1 600,000 1 600,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 2  -  -  -  -  -  -  -  - 1 600,000 1 600,000

ยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและ

กำรสำธำรณสุข

แผนงำน 2.1 การศึกษา 3 28,075,100 3 28,075,100

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 3  -  -  -  -  -  -  -  - 3 28,075,100 3 28,075,100

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง

การปกครองและการบริหาร

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป 2 800,000 2 800,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6  -  -  -  -  -  -  -  - 2 800,000 2 800,000

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  -  -  -  -  - 6 29,475,100 6 29,475,100

รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2564

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 ตลาดประชารัฐ

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงรายหน้าท่ี 182 

รายการท่ี 10

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้แข็มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้สร้างเครือข่ายสานพลังประชา

รัฐ ส่งเสริม SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้า 
แปรรูปและจ าหน่ายได้เกษตรกรและประชาชน
ได้ศึกษาเรียนรู้การจัดมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงรายแล้วน าไปขยายผลในระดับชุมชน
ต าบล อ าเภอต่อไป

ด าเนินการจัดงาน 

จ านวน 12 คร้ัง/ปี

 -  - 600,000    600,000    600,000       จ านวนคร้ังท่ี

ด าเนินการจัดงาน

ชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็งด้าน

เศรษฐกิจและพ่ึงตนเองได้

เกษตรกรและประชาชนได้ศึกษา

เรียนรู้ การจัดมหกรรมประชารัฐ

เชียงรายและน าไปขยายผลใน

ระดับชุมชน ต าบล

อ าเภอต่อไป

กองส่งเสริม

คุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงเป็น

1 ตลาดประชารัฐ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้แข็มแข็ง
และพ่ึงตนเองได้สร้างเครือข่ายสานพลังประชา
รัฐ ส่งเสริม SME ให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้า
แปรรูปและจ าหน่ายได้เกษตรกรและประชาชน
ได้ศึกษาเรียนรู้การจัดมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงรายแล้วน าไปขยายผลในระดับชุมชน
ต าบล อ าเภอต่อไป

ด าเนินการจัดงาน 

จ านวน 18 คร้ัง/ปี

 -  -  -  - 600,000       จ านวนคร้ังท่ี

ด าเนินการจัดงาน

ชุมชนฐานรากมีความเข้มแข็ง

ด้านเศรษฐกิจ และพ่ึงตนเอง

ได้ เกษตรกรและประชาชนได้

ศึกษาเรียนรู้ การจัดมหกรรม

ประชารัฐจังหวัดเชียงรายและ

น าไปขยายผลในระดับชุมชน 

ต าบลอ าเภอต่อไป

กองสวัสดิการ

สังคม

600,000       

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ.....จ านวนเป้าหมายเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้การด าเนินงานครอบคลุมท้ัง 18 อ าเภอของจังหวัดเชียงราย

หมายเหตุ เปล่ียนแปลงยุทธศาสตร์จังหวัด จากเดิมยุทธศาสตร์ท่ี 3 การด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ เป็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนา
รวม 1 โครงการ

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุนและบริการ โลจิสติกส์เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน +6 และGMS

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

4



 

5

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 

2565) ของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 7 หน้า 

211

เพ่ือจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาการศึกษาบูรณาการ

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. ใน

เขตจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาการศึกษา

ของ อปท. ในเขต

จังหวัดเชียงราย 

จ านวน 1 เล่ม

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนแผน

พัฒนาการศึกษา

ของ อปท.ในเขต

จังหวัดเชียงราย

มีแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

เปล่ียนแปลงเป็น

1 ประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสาน

แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561 - 

2565) ของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย

เพ่ือจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 -

 2570)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดเชียงรายบูรณาการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ของ อปท.

ในเขตจังหวัดเชียงราย

จ านวน 1 คร้ังต่อปี - - - 116,200 จ านวนคร้ังท่ีได้

ด าเนินการ

มีแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. 

ในเขตจังหวัดเชียงราย

ส านักการศึกษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ….เปล่ียนแปลงช่ือปีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา จากปี พ .ศ.2561 - 2565 เป็น พ.ศ.2566 - 2570 และเพ่ิมเติมงบประมาณจากเดิมเน่ืองจากเพ่ิมเติมกลุ่มเป้าหมาย

หมายเหตุ เปล่ียนยุทธศาสตร์จังหวัด จากเดิมยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

- อาหารกลางวัน

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย รายการท่ี 29 หน้า

 218

เพ่ือให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้รับ

ประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลัก

โภชนาการอย่างท่ัวถึง

จ านวน 1 โรงเรียน/ปี 1,060,000 1,054,000 1,224,000 1,328,000 1,424,000 จ านวนโรงเรียน

ท่ีได้รับจัดสรร

อาหารกลางวัน

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลาง

วันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

อย่างท่ัวถึง

โรงเรียน 

อบจ.ชร.

เปล่ียนแปลงเป็น

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

- อาหารกลางวัน

เพ่ือให้นักเรียนในระดับประถมศึกษาได้รับ

ประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าตามหลัก

โภชนาการอย่างท่ัวถึง

จ านวน 1 โรงเรียน/ปี - - - - 1,896,000 จ านวนโรงเรียน

ท่ีได้รับจัดสรร

อาหารกลางวัน

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลาง

วันท่ีมีคุณค่าตามหลักโภชนาการ

อย่างท่ัวถึง

โรงเรียน 

อบจ.ชร.

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  เน่ืองจากโรงเรียน อบจ.เชียงรายมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ีค านวนไว้และมีการปรับค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับประถมศึกษาจากม้ือละ 20 บาท เป็น 21 บาท ต่อคน ตามหนังสือด่วนท่ีสุด

ท่ี มท 0810.8/ว 297 ลงวันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2564 เร่ือง การปรับปรุงค าขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
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7

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา 

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปล่ียนแปลง

คร้ังท่ี 2 พ.ศ.2563 รายการท่ี 1 หน้า 6 

1.ค่าปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

2.ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ 

(ADSL)

3.ค่าใช้จ่ายระบบ (WIFI)

4.ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาห้องสมุด

โรงเรียนสร้างผู้เรียนให้รักการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

5.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ของโรงเรียน

6.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัด

การศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ

พัฒนาท้องถ่ิน (SBMLD)

7.ค่าใช้จ่ายในการจัดท าแผนพัฒนา

การศึกษาดีเด่น

8.ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการครู

ของโรงเรียนในสังกัด อปท.

1.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาได้แก่โรงเรียน อบจ.เชียงราย

2.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

โรงเรียนในสังกัดให้มีความพร้อมทุกด้าน

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

ท่ีได้รับจัดสรร

งบประมาณ

โรงเรียน อบจ.เชียงราย มีคุณภาพ

ได้มาตรฐานเป็นสถานศึกษาท่ีมี

ความพร้อมในการห้บริการแก่เด็ก 

เยาวชน และประชาชนในจังหวัด

เชียงราย

โรงเรียน 

อบจ.ชร.



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

9.ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกัน

ยาเสพติดในสถานศึกษา

10.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์การ

เรียนรู้ด้านการท่องเท่ียวในสถานศึกษา

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

11.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรัก

การอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน

12.ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัด

กระบวนการเรียนการสอนการบริหาร

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

"สถานศึกษาพอเพียง" สู่ " ศูนย์การเรียนรู้

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

13.ค่าโครงการอบรมสัมมนา"การจัด

ระบบประกันสุขภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์กรปก

ครองส่วนท้องถ่ินตามกฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561"
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9

แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

14.ค่าโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

15.ค่าโครงการพัฒนาหลักสูตรสถาน

ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

16.ค่าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

จัดท าสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐานฉบับปรับปรุงใหม่

17.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว

18.ค่าหนังสือเรียน

19.ค่าอุปกรณ์การเรียน

20.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

21.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

22.ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน

ยากจน



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

แผนงาน 2.1 การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

เปล่ียนแปลงเป็น

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษา (การจัดการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน) (เรียนฟรี 15 ปี)

1.ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว

2.ค่าหนังสือเรียน

3.ค่าอุปกรณ์การเรียน

4.ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

5.ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6.ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน

1.เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร

สถานศึกษาได้แก่โรงเรียน อบจ.เชียงราย

2.เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ

โรงเรียนในสังกัดให้มีความพร้อมทุกด้าน

จ านวน 1 โรงเรียน - - - - 26,062,900 จ านวน 1 

โรงเรียนท่ีได้รับ

การอุดหนุน

จัดสรร

งบประมาณ

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย มีคุณภาพได้มาตรฐาน

เป็นสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมใน

การให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนในจังหวัดเชียงราย

โรงเรียน 

อบจ.ชร.

28,075,100  รวม 3 โครงการ

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ ปรับลดรายการค่าใช้จ่ายท่ีได้รับการสนับสนุนจากส านักงบประมาณจาก 22 รายการ เหลือ 6 รายการ ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

หมายเหตุ เปล่ียนยุทธศาสตร์จังหวัด จากเดิมยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย 

รายการท่ี 16 หน้า 277

1.เพ่ือฝึกอบรมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีความรู้

ความเข้าใจในการด าเนินงานตามนโยบาย

ของผู้บริหารในการบริหารงานขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เป็นไปใน

แนวทางเดียวกันและได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์ร่วมกันพร้อมศึกษาดูงาน

องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบในการ

ท างานด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

2.เพ่ือให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ

ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างทราบถึง

ข้อดีและข้อเสียของการด าเนินการ

ของหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงาน

อบรม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จ านวนคร้ัง

ท่ีได้อบรม

/ดูงาน

1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

ความเข้าใจในการด าเนินงานตาม
นโยบายของผู้บริหารในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกันและได้แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกันพร้อมศึกษาดู
งานองค์กรหรืหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบ
ในการท างานด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนา
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบถึง
ข้อดีและข้อเสียของการด าเนินการ
ของหน่วยงานท่ีเข้าศึกษาดูงาน
3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีประสบการณ์
ร่วมกันและมีความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง
คณะผู้บริหาราราชการ กจ้างประจ า
และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย

กอง

การเจ้าหน้าท่ี

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 5 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตแเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

เปล่ียนแปลงเป็น

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย

1.เพ่ือจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรทุกระดับ

ให้มีความรู้ ทักษะและมีคุณลักษณะหรือ

พฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจ

หน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

2.เพ่ือให้บุคลากรได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์การท างานกับหน่วยงานอ่ืน

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ

จัดฝึกอบรมให้แก่

ผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย

จ านวน 100 คน

หรือจ านวน 2 คร้ัง/ปี

2.เป้าหมายเชิง

คุณภาพ

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

- - - - 700,000 1.จ านวนคร้ังท่ี

ได้จัดฝึกอบรม

2.ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับ 

"มาก"

1.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ

เข้าใจในการปฏิบัติงานตามอ านาจ

หน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดน าความรู้

และประสบการณ์ใหม่มาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานได้ดี

ย่ิงข้ึน

2.ผู้เข้าร่วมโครงการมีแลกเปล่ียน

เรียนรู้สระสบการณ์ใหม่กับ

หน่วยงานอ่ืน

กอง

การเจ้าหน้าท่ี

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  เปล่ียนแปลงวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการ เพ่ือให้สอดรับนโยบายการบริหารงานของ นายก อบจ .เชียงราย และให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน

หมายเหตุ เปล่ียนยุทธศาสตร์จังหวัด จากเดิมยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข
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แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

2 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ในการท างาน (Quality of work life)

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561 - 2565) องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย 

รายการท่ี 15 หน้า 276

1.เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถใน

การบริหารจัดการตนเองของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

2.เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความ

สมดุลระหว่างชีวิตและการท างานท าให้เกิด

ความสุขในการท างาน

3.เพ่ือเสริมสร้างความม่ันใจต่อ

สภาพแวดล้อมในการท างานว่ามีสถานท่ี

ท างานท่ีปลอดภัยเหมาะสมกับการเตรียม

ความพร้อมท้ังทางด้านสถานท่ีและการ

ปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดภัยพิบัติต่างๆ

อบรม

จ านวน 1 คร้ัง/ปี

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนคร้ังท่ีได้

อบรม

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนา

ขีดความสามารถในการ

บริหารจัดการตนเองของ

บุคลากรองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย

2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี

แนวทางในการเสริมสร้างความ

สมดุลระหว่างชีวิตและ

การท างานท าให้เกิดความสุข

ในการท างาน

3.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมความ

ม่ันใจต่อสภาพแวดล้อมใน

การท างานว่ามีสถานท่ีท างาน

ท่ีปลอดภัยเหมาะสมกับการ

เตรียมความพร้อมท้ังทางด้าน

สถานท่ีและการปฏิบัติตนท่ี

เหมาะสมเม่ือเกิดภัยภิบัติ

กอง

การเจ้าหน้าท่ี



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ

เปล่ียนแปลงเป็น

2 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน 

(Quality of work life)

1.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีความสุขใน

องค์กร

3.เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงาน

และเตรียมอาคารสถานท่ีท างานท่ีมี

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดภัยภิ

บัติต่างๆ

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ

จัดฝึกอบรมให้แก่

ผู้บริหาร ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย

จ านวน 250 คน 

จ านวน 2 กิจกรรม

2.เป้าหมายเชิง

คุณภาพ

ระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ

- - - - 100,000 1.จ านวนคร้ังท่ี

ได้จัดฝึกอบรม

2.ความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วม

โครงการส่วน

ใหญ่อยู่ในระดับ 

"มาก"

1.ผู้เข้ารับการอบรมได้น าความรู้

และประสบการณ์ไปใช้ในการ

ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ

ภารกิจขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย

2.ผู้เข้ารับการอบรมมีขวัญก าลังใจ

ในการท างานเกิดความรักความ

สามัคคีในองค์กร

3.ผู้เข้ารับการอบรมมีการเตรียม

ความพร้อมด้านสถานท่ีท างานและ

การปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมเม่ือเกิดสา

ธารณภัย/ภัยพิบัติด้านต่างๆ

กอง

การเจ้าหน้าท่ี

800,000

เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ  เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินโครงการและงบประมาณเพ่ือให้สอดรับนโยบายการบริหารงานของ นายก อบจ .เชียงราย และให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในปัจจุบัน

หมายเหตุ เปล่ียนยุทธศาสตร์จังหวัด จากเดิมยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

รวม 2 โครงการ
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