


   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

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 ไปแล้ว นั้น  

  ทั้งนี้ ยังมีโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงการ
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้โครงการสามารถดำเนินได้ตามวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และได้สร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือนำความรู้ไปกำหนดรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอนในการ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงดำเนินการเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอขอบคุณคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภาครัฐและเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  
พ.ศ. 2564 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีมา ณ โอกาสนี้ 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2564 

 
 

 ภายใต้บังคับมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) 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” 
 ในการนี้ เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเพ่ือให้การดำเนินงาน
ด้านแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงมีความจำเป็นต้อง
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเปลี่ยนแปลง     
ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2561 ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
โครงการตามบัญชีแนบท้ายนี้ 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

2 
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 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลง  
ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตร 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ.37 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  

2. วัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร  โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
การปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพ่ือนำมา
เป็นต้นแบบและประยุกต์ใช้ในภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  จึงขอเปลี่ยนแปลงชื่อ
โครงการ กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนเงินงบประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่จะดำเนินการจริงตามโครงการ 

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



   

 
  บัญชีสรุป/รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 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 6 การพัฒนาด้านการเมือง

การบริหาร

แผนงำน 1.1 บริหารงานท่ัวไป  -  -  -  -  -  - 1 750,000 1 750,000 2 1,500,000

รวมยุทธศำสตร์ท่ี 6  -  -  -  -  -  - 1 750,000 1 750,000 2 1,500,000

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  -  -  - 1 750,000 1 750,000 2 1,500,000

รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ

แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

 ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2564

ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

3



แบบ ผ. 02

2561 2562 2563 2564 2565

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพ่ิมศักยภาพของข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย

จากเดิม ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน

(พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายการท่ี 2 หน้า 269

เพ่ืออบรมและศึกษาดูงานแก่

ส.อบจ.ชร. ผู้บริหาร อบจ.ชร.

และข้าราชการ อบจ.ชร. ให้

ได้รับความรู้ในการบริหารจัดการ

เพ่ือมาปรับใช้กับการบริหาร

ภายในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

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

ท่ีได้จัด

ฝึกอบรม

และศึกษา

ดูงาน

ผู้บริหาร อบจ.ชร. 

ส.อบจ.ชร. และข้าราชการ

อบจ.ชร. และผู้ท่ีเก่ียวข้อง

มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักการบริหาร

และพัฒนาศักยภาพใน

ทางการบริหารเพ่ิมข้ึน

กองกิจการสภา

 อบจ.

แผนงาน 1.1 บริหารงานท่ัวไป

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป้าหมาย

(ผลผลิตของโครงการ)

งบประมาณ
ตัวช้ีวัด

(KPI)

ผลท่ีคาดว่า

จะได้รับ

หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

  ฉบับเปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 4 พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
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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 การปกครอง และการบริหาร

เปล่ียนแปลงเป็น

1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

เพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหาร 

สมาาชิกสภาฯ และข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงราย

เพ่ือฝึกอบรมให้ความรู้และ

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี แก่คณะ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และ

ข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย ให้ได้รับ

ความรู้ในการบริหารจัดการ 

เพ่ือมาปรับใช้กับการบริหาร

ภายในองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

ฝึกอบรม จ านวน 1 คร้ัง/ปี            -    -  -     750,000    750,000 จ านวนคร้ัง

ท่ีจัดฝึกอบรม

และศึกษา

ดูงาน

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ

และข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด

เชียงรายท่ีเก่ียวข้อง

มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับหลักการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี และ

ได้พัฒนาศักยภาพใน

ทางการบริหารเพ่ิมข้ึน

อันเป็นประโยชน์ในการ

ปฏิบัติราชการอย่างสูงสุด

ส านักเลขานุการ

อบจ.

              เหตุผลในการขอเปล่ียนแปลงโครงการ........ เปล่ียนแปลงช่ือโครงการ เงินงบประมาณให้สอดคล้องกับจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเพ่ิมข้ึน
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