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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1.1 บทน า 
ด้วย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน ส าหรับแผนการด าเนินงานนั้น จุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  
แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ทั้งหมดที่จะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
ท าให้การด าเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  
มีการประสานและบูรณาการ การท างานกับหน่วยงานและการจ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน / 
โครงการ / ในแผนการด าเนินงานจะท าให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซ่ึงได้ประกาศใช้เมื่อ 26 มิถุนายน 2562  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี / เพ่ิมเติม และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไดด้ าเนินการโอนงบประมาณ 
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ครั้งที่ 22  เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม 2562 ,  ครั้งที่ 23  เมื่อวันที่  5  กรกฎาคม 
2562 และครั้งที่ 24  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม 2562   เรียบร้อยแล้ว 
  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และข้อ 27 องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเ ชียงราย เพ่ิมเติม  
ครั้งที่ 3 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 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม การจ่ายขาดเงินสะสม 
การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  

เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น 
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงาน ที่เกี่ย วข้องและการ
จ าแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการด าเนินงาน 

เพ่ือให้สามารถติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนการด าเนินงาน 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

แผนการด าเนินงาน 
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1.3 ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
 การจัดท าแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ด าเนินการจัดท าตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 สรุปได้
ดังนี้ 

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

 ขั้นตอนที่ 2 การจัดท าร่างแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดท า  
ร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 โดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ 
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงาน ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีเค้าโครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทน า 
และส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอร่าง
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ครั้งที่  3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จัดท าเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพิจารณา 

 ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอผู้บริหารประกาศเป็น
แผนการด าเนินงานเพ่ิมเติม ครั้งที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และปิดประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบภายในสิบห้าวัน  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. เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2. เป็นเครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
 3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานประสานงานการด าเนินการงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นกับหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาด าเนินการภายในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



 

 

 

แผนการด าเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 

ส่วนท่ี 2 

 

 

 

 

 

 
 



 

บัญชีสรุปข้อมลู 

แผนงาน/โครงการ ตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  

ขององคก์ารบรหิารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 
 



แบบ ผด .01

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคมขนส่ง 

รวมทั้งสิ้น -                            

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการปอ้งกันบรรเทา

สาธารณภยั

โอนตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน 1 660,000                     

แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 1,600,000                  

รวมทั้งสิ้น 2 2,260,000                 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลัก

บัญชสีรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ

แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ  ครั้งที ่3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา
จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หลักยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จ านวนโครงการที่
ด าเนินโครงการ

คิดเปน็ร้อยละของ
โครงการทั้งหมด

 จ านวนงบประมาณ คิดเปน็ร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ใหส้มบรูณแ์ละยั่งยืน

โอนตั้งจ่ายเปน็รายการใหม่

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร 1 300,000                     

รวมทั้งสิ้น 1 300,000

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร

รวมทั้งสิ้น 3 2,560,000
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บัญชีข้อมูลรายละเอียด 

โครงการ/กิจกรรม  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

 



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 ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ

กู้ชีพกู้ภัยตอบโต้
สถานการณ์
ฉุกเฉิน

ค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพกู้ชีพกู้ภัยตอบโต้
สถานการณ์ฉุกเฉิน

660,000 ในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย

กองป้องกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย
โอนต้ังจ่าย
เป็รายการ

ใหม่คร้ังที ่23
พ.ศ.2562 
หน้าที ่1 /7 
(ค าส่ังโอนที่

1771/2562
 ลว. 5 ก.ค.

2562)

รวม 660,000

แผนงาน 1.2 การรักษาความสงบภายใน

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
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กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 
 
 

 



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 โครงการพัฒนาสตรีเพือ่

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวอบอุ่น
จังหวัดเชียงราย

จัดกิจกรรมฝึกอบรมใน
เขตพืน้ทีจ่ังหวัดเชียงราย

1,600,000 ในเขตพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
โอนต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่
คร้ังที ่24

พ.ศ.2562 
หน้าที ่3 / 5 
(ค าส่ังโอนที่

1809/2562 
ลว.10 ก.ค.

2562)

รวม 1,600,000

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบบ ผด.02
แผนงาน 2.5 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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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 อบรมจิตอาสาดับไฟป่า

เพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
จังหวัดเชียงราย

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ตามโครงการฯ

300,000 ในพืน้ที่
จังหวัดเชียงราย

กองส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
โอนต้ังจ่าย
เป็นรายการ

ใหม่
คร้ังที ่24

พ.ศ.2562 
หน้าที ่3 / 5 
(ค าส่ังโอนที่

1809/2562
 ลว.10 ก.ค.

2562)

รวม 300,000

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
ที่ โครงการ

รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ
(บาท)

สถานที่
ด าเนินการ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงาน 3.2 แผนงานการเกษตร

บัญชจี านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย
ยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน แบบ ผด.02
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