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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 บทน า 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนการด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ประกาศใช้เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2559 และฉบับเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที ่4  เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2561 และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้โอนและตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน 2561  เรียบร้อยแล้ว 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขึ้นมา 

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย มีวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญ ดังนี้ 

 เพ่ือแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ตามกรอบการพัฒนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560 ครั้งที่ 
2 พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2561 

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติ 
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและ
การจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีกับแผนการด าเนินงาน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

แผนการด าเนินงาน 
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1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  ได้ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559   สรุปได้ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาและกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ได้ตั้งงบประมาณ
ด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ขัน้ตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดท าร่าง
แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
และแผนงาน ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย  โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน าและส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอร่าง
แผนการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอผู้บริหารประกาศเป็นแผน 
การด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน  
นับแต่วันที่ประกาศ และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ http://chiangraipao.go.th อย่างน้อยสามสิบวัน 
  

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงานเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี ้
 

 

   

 

   

 

   

 

  

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

รวบรวมแผนงาน 

โครงการ กิจกรรม 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หน่วยงานอื่น 

 จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

 
เสนอร่างแผนการด าเนินงาน 

 
พิจารณาร่างแผนการด าเนินงาน 

 
เสนอร่างแผนการด าเนินงานต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการด าเนินงาน 

 

http://chiangraipao.go.th/
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1.4 ระยะเวลาในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
  แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 

 
1.5 ประโยชน์ของแผนการด าเนินงาน 
 1. เกิดความชัดเจนในการบริหารงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1  ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561  ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2561  และ
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4  พ.ศ. 2561 

 2. ท าให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนา/กิจกรรมที่จะด าเนินการจริงในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 รวมทั้งระยะเวลาในการด าเนินงานที่ชัดเจน 

     3. ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบและเข้าใจถึงรายละเอียดงานที่จะต้องปฏิบัติ และน าไป
วางแผน เตรียมการ การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 4. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย 
 
 



 

 

 

แผนการด าเนินงานองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
เพิ่มเติม ครัง้ที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส่วนที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 
 



แบบ ผด .01

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทา

สาธารณภยั

แผนงาน 2.6 การศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ 1 100.00 7,000,000                     100.00 กองแผนฯ

รวม 1 100.00 7,000,000                    100.00

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ  ครั้งที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด
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หน่วยงานที่รบัผิดชอบ
หลักยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็รอ้ยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็รอ้ยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบรหิาร

รวมทั้งสิ้น 1 100.00 7,000,000                    100.00
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บัญชีข้อมูลรายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เพิ่มเติม  ครั้งที่ 1 
 



 
 
 
 

กองแผนและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

            



ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 อดุหนุนจงัหวัดเชียงราย
โดยส านักงานคลังจงัหวัด
เชียงราย ตามโครงการ
จดัการแขง่ขนักฬีา
แห่งชาติ คร้ังที ่46 "เจยีง
ฮายเกมส์"(พ.ศ. 2561) 
และการแขง่ขนักฬีาคน
พกิารแห่งชาติ คร้ังที ่36 
"น้ ากกเกมส์" (พ.ศ. 2562)

จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตาม
โครงการฯ

7,000,000    จังหวัด
เชียงราย

กองแผนฯ

รวม 7,000,000    

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม
ทีเ่กิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

  2.6  การศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ

บัญชีจ านวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพิม่เติม คร้ังที ่1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
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