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                                                      แผนการด าเนินงาน 

1. จุดมุ่งหมายของการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

   1. แผนการด าเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพฒันาและกิจกรรมการ
พฒันาท่ีด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประจ าปีงบประมาณนั้นเพื่อให้
แนวทางในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีความชดัเจนในการ   
ปฏิบติัมากข้ึนลดความซ ้ าซอ้นของโครงการมีการประสานและบูรณาการท างานกบัหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนด าเนินงาน 

  2. แผนการด าเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อควบคุมการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

  3. แผนการด าเนินงาน จะก าหนดรายละเอียดโครงการ กิจกรรมการพฒันาท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยโครงการ/ กิจกรรมการพฒันา ท่ีบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

 3.1 งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณจ่ายเพิ่มเติม ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน        
(รวมทั้งเงินอุดหนุนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอุดหนุนใหห้น่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

 3.2 โครงการ กิจกรรม การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีเกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอ่ืนๆท่ีด าเนินการตามโครงการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 3.3   โครงการกิจกรรม / กิจกรรมการพฒันาท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ ( ถา้มี) 

 3.4 โครงการ / กิจกรรมการพฒันาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆ
ท่ีด าเนินการในพื้นท่ีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ( ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ใหร้วบรวมขอ้มูล
โครงการ/ กิจกรรมการพฒันาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีมีลกัษณะการ
ด าเนินงานครอบคลุมพื้นท่ีหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือเป็นโครงการ / กิจกรรมการพฒันาท่ีมีความ
คาบเก่ียวต่อเน่ืองระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ) ไดโ้ดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบจาก
แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดัหรืออาจสอบถามไปยงัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

 3.5 โครงการ/ กิจกรรมการพฒันาอ่ืนๆท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพิจารณาเห็นวา่จะเกิดประโยชน์
ในการประสานการด าเนินงานในพื้นท่ี 

2.ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 

  2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548       
ขอ้ 4ไดก้  าหนดใหจ้ดัท าแผนการด าเนินงานตามขอ้ 26 และขอ้ 27 วา่ การจดัท าแผนด าเนินงานใหด้ าเนินการ
ตามระเบียบน้ีโดยมีขั้นตอนด าเนินการดงัน้ี 



2.1 คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัแผนพฒันาทอ้งถ่ินรวยรวมแผนงาน โครงการพฒันาขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆท่ีด าเนินการในพื้นท่ี 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้จดัท าร่างแผนการด าเนินงาน เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

2.2 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแลว้เสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินประกาศเป็นแผน
ด าเนินงาน ทั้งน้ี ใหปิ้ดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีประกาศเพื่อใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนัและตอ้งปิดประกาศไวอ้ยา่งนอ้ย 30 วนั 

2.3 แผนการด าเนินงานใหจ้ดัท าเสร็จภายในเดือนธนัวาคมของปีงบประมาณนั้นหรือภายในสามสิบวนันบัแต่
วนัท่ีตั้งงบประมาณด าเนินการหรือไดรั้บแจง้แผนงาน / โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีตอ้งด าเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ปีงบประมาณนั้นการขยายเวลาการจดัท าและการแกไ้ขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผูบ้ริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน 

3. การจัดท าแผนการด าเนินงานเพิม่เติม 

    ภายหลงัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานแลว้หากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
มีการจดัตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรั้บแจง้แผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย งานราชการ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค  รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนๆท่ีด าเนินการในพื้นท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
ปีงบประมาณนั้น ใหอ้งคก์รปกครองส่วนถ่ินด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินงานใหเ้สร็จภายใน 30 วนั นบั
แต่มีการจดัตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไดรั้บแจง้แผนงาน / โครงการเพิ่มเติมจากหน่วย งานราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ (โดยใหจ้ดัท าเป็นแผนการด าเนินงานเพิ่มเติม ฉบบั 
1,2,3,4,.......... ) 

     ร่างแผนการด าเนินงานใหพ้ิจารณาจดัหมวดหมู่ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีก าหนดไวใ้นแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
สอดคลอ้งกบัแผน สามปี โดยมีเคา้โครงแผนการด าเนินงาน 2 ส่วน คือ ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 บทน า  

  องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย บทน าวตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงานขั้นตอนการจดัท า
แผนการด าเนินงานประโยชนข์องแผนการด าเนินงานโดยน าเสนอ ดงัน้ี 

   1.1 บทน า 

   1.2 วตัถุประสงคข์องแผนการด าเนินงาน 

   1.3 ขั้นตอนการจดัท าแผนการด าเนินงาน 

              1.4 ประโยชนข์องแผนการด าเนินงาน 



  ส่วนท่ี 2 บญัชีโครงการ / กิจกรรม 

  องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย บญัชีสรุปโครงการและงบประมาณ ผด.01 

และบญัชีโครงการ /กิจกรรม / งบประมาณ โดยน าเสนอดงัน้ี 

   2.1 บญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ ( แบบ ผด.01 ) 

             แบบ ผด.01   เป็นแบบบญัชีสรุปจ านวนโครงการและงบประมาณ แผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... ประกอบดว้ยยทุธศาสตร์/ แนวทางการพฒันา จ  านวนโครงการ
ท่ีด าเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จ านวนปริมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด 

           การจดัท าแผนการด าเนินงานตามแบบ ผด.01น้ี จะตอ้งลงรายการยทุธศาสตร์
แนวทางการพฒันาใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ลงรายการของจ านวนโครงการท่ีด าเนินการ การคอดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด จ านวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และตอ้งระบุ
หน่วย งานรับผดิชอบและเม่ือลงแต่ละยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาแลว้ จะตอ้งรวมผลทุกคร้ังและ
จะตอ้งรวมผลในภาพรวมทั้งหมดดว้ย 

    การลงยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการ
คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดและการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะตอ้งเป็นร้อยละเสมอ 
( 100 ) 

 

 

 

 

      

ยทุธศาสตร/์แนวทางการพัฒนา จ านวนโครงการทีด่ าเนนิ
โครงการ 

คดิเป็นรอ้ยละของโครงการทัง้หมด จ านวนงบประมาณ คดิเป็นรอ้ยละของงบประมาณ     
ทัง้หมด 

หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ
หลัก 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
โครงสรา้งพืน้ฐานและระบบ
คมนาคมขนสง่ 

     

                                 รวม      

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาดา้น
เศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว      

                                  รวม      



2.2 บญัชีโครงการ / กิจกรรม/งบประมาณ ( แบบ ผด.02 ) 

ยทุธศาสตร์............................                                                                                                            แบบ ผด.02 

 แผนงาน ...............................                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผด.02 เป็นแบบบญัชีโครงการ / งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ........ 
ประกอบดว้ย ยทุธศาสตร์แต่ละยทุธศาสตร์พร้อมแสดงแนวทางการพฒันา โดยมีล าดบัท่ี / โครงการ/ 
รายละเอียดของกิจกรรม ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ / งบประมาณ  ( บาท ) สถานท่ีด าเนินการ / หน่วยงาน
รับผดิชอบหลกั / ปีงบประมาณและเดือน โดยเร่ิมจากเดือนตุลาคมของปีหน่ึงไปส้ินสุดกนัยายนอีกปีหน่ึง 

 

ประเภทครุภณัฑ.์............................                                                                                                                      แบบ ผด.02/1 

แผนงาน ........................................ 

   

ที ่ โครงการ รายละเอยีดของ
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้

งบประมาณ  

(บาท) 
สถานทีด่ าเนนิการ หน่วยงานรับผดิชอบหลัก ปี2563  ปี2564  

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

                  

                  

                  

                  

                  

ที ่ ครุภัณฑ ์ รายละเอยีดครุภัณฑ ์ งบประมาณ  

(บาท) 
สถานทีด่ าเนนิการ หน่วยงานรับผดิชอบหลัก ปี2563  ปี2564  

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

                  

                  

                  

                  

                  



วนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ ร่วม “ อบจ.เชียงราย ฮอมบุญหล่อเทยีนพรรษา 
“ภายใต้โครงการวดั ประชารัฐ สร้างสุข “  
ณ ลานกจิกรรมเสาธง อบจ.เชียงราย 

 
วนัที่ 6,7 กรกฎาคม 2563 กองแผนและงบประมาณ ร่วมวางพวงหรีดคุณพ่อแก้ว ปันทา 
บิดาของนางวนันิดา คลีาวงค์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กองแผนและงบประมาณ ตั้ง

บ าเพญ็กศุล ณ บ้านเลขที่ 219 ม.11 บ้านศาลาเหมืองหิน ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย 



วนัศุกร์ ที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางวราภรณ์ สมสุข นักวเิคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
กองแผนและงบประมาณ ร่วมด าเนินรายการและประชาสัมพนัธ์เร่ือง ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน ในรายการประชาสัมพนัธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT 

วนัที่ 13 กรกฎาคม2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ขนทรัพย์สินที่จ าหน่าย  
ส่งต่อให้กบักองพสัดุและทรัพย์สิน  ณ  ศูนย์เคร่ืองจกัรดอยเขาควาย 



วนัที่ 14 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ปฏิบัตหิน้าที่ประจ าจุดคดักรอง
เพ่ือเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 2019 ) 

วนัที่ 15 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายนโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ  
เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย กฬีาเพ่ือมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0 ) 



วนัที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองแผนละงบประมาณ จัดประชุมพจิารณางบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย 



วนัที ่23 กรกฎาคม 2563 กองแผนและงบประมาณจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น 
อบจ.เชียงราย เพ่ือจัดท าร่างแผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) และคณะกรรมการพฒันา อบจ.เชียงราย  

เพ่ือพจิารณาร่างแผนพฒันาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565 ) ฉบับเปลีย่นแปลง คร้ังที ่2 พ.ศ.2563  
และฉบับเพิม่เติม คร้ังที ่6 พ.ศ. 2563  

วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 นางนภาภัณฑ์ ต่วนชะเอม ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
ร่วมพธิีถวายสัตย์ปฏญิาณเพ่ือเป็นข้าราชการทีด่ีและพลงัของแผ่นดิน ประจ าปี 2563  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย และลงนามถวายพระพรชัยมงคลเพ่ือเฉลมิพระเกยีรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เน่ืองในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 



วนัที ่25-27 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าทีก่องแผนและงบประมาณ ร่วมการประชุมเชิงปฏบัิติการ
บุคลากรทีรั่บผดิชอบการท าแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวดั  

ณ บ้านไร่เคยีงดอย จังหวดัเชียงราย 

วนัท่ี 28  กรกฎาคม 2563 ศูนยเ์ครือข่ายเพื่อแกไ้ขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
อบจ.เชียงราย ออกพื้นท่ีประชาสัมพนัธ์ศูนยเ์ครือข่ายฯ และรับเร่ืองราวร้องทุกขใ์นกิจกรรมจิตอาสา  

ชีวติวถีิใหม่ใตร่้มพระบารมีเราสร้างไปดว้ยกนั เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยูห่วั ฯ ณ โรงเรียนหว้ยสักวิทยาคม อ.เมือง จ.เชียงราย 



วนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ ปฏิบัตหิน้าที่บริเวณจุดคดักรอง
วดัอุณหภูมิร่างกายเพ่ือเฝ้าระวงัโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 2019 ) 

วนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. กองแผนและงบประมาณ ประชุมประจ าเดือน กรกฎาคม 
2563 เพ่ือปรึกษาหารือเกีย่วกบัการปฏิบัตหิน้าที่ในกองแผนและงบประมาณและรับนโยบายการ

ปฏิบัตงิานจากผู้บริหาร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย ช้ัน 4 



วนัที ่30-31 กรกฎาคม 2563 กองแผนละงบประมาณ เข้าร่วมกจิกรรมโครงการอบรมหลกัสูตร 
เสริมสร้างสมรรถนะการปฏบัิติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย  รุ่นที ่2 ประจ าปี 2563  

ณ วสิาหกจิชุมชนบ้านท่าขนัทอง ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

 
วนัที่ 29 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายตรวจตดิตามฯ กองแผนและงบประมาณ  

เข้าร่วมกจิกรรมส่งเสริมการออกก าลงักาย กฬีาเพ่ือมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0 ) 



   ทรงพระเจรญิ 


