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ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1
บทนา
1.1 บทนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 แก้ไ ขเพิ่ม เติม ถึง (ฉบับ ที่ 3) พ.ศ. 2561 กาหนดให้องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น จัด ทา
หรือทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวั ดเชียงใหม่ได้จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561– 2565) ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 และองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชีย งใหม่ได้จัดทาพร้อมทั้งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ จัดทาแผนการ
ดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นมา

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ในการจัดทาแผนการดาเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่นั้น มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้น ที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อให้แนวทางการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจาแนก
รายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงาน จะทาให้การติดตามประเมินผลมีความ
สะดวกและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

1.3 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ว ยการจัด ทาแผนพัฒ นาขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กาหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนการดาเนิน งาน ซึ่ง องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เชีย งใหม่ไ ด้ดาเนิน การ
ตามขั้นตอนต่างๆ ตามระเบียบฯ ดังนี้
1) คณะกรรมการสนั บสนุ นการจั ดท าแผนพั ฒนาองค์ การบริ หารส่ วนจั งหวั ดเชียงใหม่
รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒ นาขององค์ก ารบริห ารส่ ว นจังหวัดเชียงใหม่ หน่ว ยราชการส่ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค หน่วยงานอื่น ๆ ที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2) คณะกรรมการพัฒ นาองค์การบริห ารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาร่างแผนการ
ดาเนิ นงานแล้ วเสนอนายกองค์การบริหารส่ว นจังหวัดเชียงใหม่ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย
ทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

-2จากขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการข้างต้น สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาฯ

รวบรวมแผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาฯ

จัดทาร่ างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาฯ

เสนอร่ างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาฯ

พิจารณาร่ างแผนการดาเนินงาน

องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่
หน่ วยงานอืน่

เสนอร่ างฯ ต่ อผู้บริหาร
ผู้บริหารท้ องถิ่น

ให้ ความเห็นชอบ
ประกาศใช้
-3-

ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานตามระเบียบฯ ให้จัดทาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือ ได้รับแจ้ง
แผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้อง
ดาเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในปีงบประมาณนั้น
การขยายเวลาการจัดทาและการแก้ไขแผนการดาเนินงานเป็นอานาจของนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

1.4 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
แผนการด าเนิ น งานเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการบริ ห ารงานของผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ ควบคุ ม
การดาเนิ น งานให้ เป็ น ไปอย่ างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภ าพ เนื่ องจากแผนการดาเนิ นงานจะกาหนด
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดาเนิน งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
มีที่มาจาก
1) งบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
(รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อุดหนุนให้หน่วยงานอื่น
ดาเนินการ)

-32) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดาเนินการเอง
โดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)
3) โครงการ/กิจ กรรมการพัฒ นาของหน่ว ยราชการ ส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภ าค หรือ
หน่ว ยงานอื่น ๆ ที่มีลักษณะการดาเนินงานครอบคลุมพื้นที่ห ลายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มี ความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการจากแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
เชียงใหม่
4) โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่พิจารณา
เห็นว่าเกิดประโยชน์ในการประสานการดาเนินงานในพื้นที่
จะเห็น ได้ว ่า การจัด ท าแผนการด าเนิน งานท าให้ท ราบแนวทางการด าเนิน งาน
ในปีง บประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เชีย งใหม่มีค วามชัด เจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น มีการประสานและบู รณาการการทางานกับหน่วยงานต่าง ๆ และการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลมีความสะดวกตามไปด้วย
**************************
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7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 อบรมสัมมนาวิชาการ
1. จัดทารายละเอียดโครงการ
"บริบทของท้องถิ่นกับการ
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
พัฒนาประเทศในปัจจุบนั "
2. ขออนุมัติในหลักการ
รายการที่ 1 (17) หน้า 348 3. ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
5. ดาเนินการตามขั้นตอน
ที่กาหนด
6. สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

2 สนับสนุนการดาเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ/พระราชเสาวนีย์
รายการที่ 1 (18) หน้า 349

1. จัดทารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
2. ขออนุมัติในหลักการ
3. ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
5. ดาเนินการตามขั้นตอน
ที่กาหนด
6. สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
2,000,000 จังหวัดเชียงใหม่

สานักปลัดฯ

2,000,000 จังหวัดเชียงใหม่

สานักปลัดฯ
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หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
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7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/ 1. จัดทารายละเอียดโครงการ
ปกป้องสถาบันกษัตริย์
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
และสถาบันสาคัญของชาติ
2. ขออนุมัติในหลักการ
รายการที่ 1 (19) หน้า 349 3. ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
5. ดาเนินการตามขั้นตอน
ที่กาหนด
6. สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

4 จัดเตรียมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่อง 1. จัดทารายละเอียดโครงการ
ในพระราชกรณียกิจ
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
หรือวโรกาสต่าง ๆ
2. ขออนุมัติในหลักการ
รายการที่ 1 (20) หน้า 350 3. ขออนุมัติดาเนินการ
ตามระเบียบพัสดุฯ
4. ดาเนินการตามขั้นตอน
ที่กาหนด
5. สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
25,000,000 จังหวัดเชียงใหม่

สานักปลัดฯ

10,000,000 จังหวัดเชียงใหม่

สานักปลัดฯ
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7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
5 สนับสนุนการดาเนิน
1. จัดทารายละเอียดโครงการ
นโยบายสาคัญ/เร่งด่วน
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
ของรัฐบาล มติ ครม.
2. ขออนุมัติในหลักการ
อันเกี่ยวเนื่องในหน้าที่
3. ขออนุมัติดาเนินการ
อบจ.และนโยบายเร่งด่วน/
4. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
สาคัญของผู้บริหาร อบจ.ชม. 5. ดาเนินการตามขั้นตอน
รายการที่ 1 (21) หน้า 351
ที่กาหนด
6. สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

6 จิตอาสาพระราชทาน
รายการที่ 1 (22) หน้า 352

1. จัดทารายละเอียดโครงการ
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
2. ขออนุมัติในหลักการ
3. ขออนุมัติดาเนินการ
4. ดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ
5. ดาเนินการตามขั้นตอน
ที่กาหนด
6. สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
8,000,000 จังหวัดเชียงใหม่

สานักปลัดฯ

3,000,000 จังหวัดเชียงใหม่

สานักปลัดฯ
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หน่วยดาเนินการ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 127 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
7.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
7 จากรัชกาลที่ 9 ถึง
1. จัดทารายละเอียดโครงการ
รัชกาลที่ 10 สู่ผองไทยทั่ว
เพื่อขออนุมัติดาเนินการ
แหล่งหล้าสืบสานรักษาต่อยอด 2. ขออนุมัติในหลักการ
สร้างสุขปวงประชา
3. ขออนุมัติดาเนินการ
รายการที่ 1 (23) หน้า 353
ตามระเบียบพัสดุฯ
4. ดาเนินการตามขั้นตอน
ที่กาหนด
5. สรุปผลและรายงานให้
ผู้บริหารทราบ

แบบ ผด.02
งบประมาณ
สถานที่ดาเนินการ
(บาท)
1,000,000 จังหวัดเชียงใหม่
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หน่วยดาเนินการ

สานักปลัดฯ

พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- 134 แบบ ผด.02/1

3. แผนงานการศึกษา
3.2 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ลาดับ
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

1 โต๊ะทำงำน
รำยกำรที่ 1 (1) หน้ำ 278

โต๊ะทำงำนเหล็ก ขนำด 4 ฟุต
พร้อมกระจก จำนวน 10 ตัวๆ ละ
7,000 บำท

2 เก้ำอี้
รำยกำรที่ 1 (2) หน้ำ 279

จำนวน 10 ตัวๆ ละ 2,000 บำท

3 ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน
รำยกำรที่ 1 (3) หน้ำ 279

จำนวน 6 ตู้ๆ ละ 5,500 บำท

งบประมาณ
(บาท)
70,000

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

โรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยำลัย

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สำนักกำรศึกษำฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)

20,000

โรงเรียนต้นแก้ว
ผดุงพิทยำลัย

สำนักกำรศึกษำฯ
(รร.ต้นแก้วฯ)

33,000

โรงเรียนบ้ำนศำลำ สำนักกำรศึกษำฯ
(รร.บ้ำนศำลำ)
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- 135 แบบ ผด.02/1

3. แผนงานการศึกษา
3.2 ครุภณ
ั ฑ์สานักงาน
ลาดับ
ที่

ครุภณ
ั ฑ์

รายละเอียดของครุภณ
ั ฑ์

งบประมาณ

4 ตู้เหล็ก แบบบำนเลื่อนกระจก
รำยกำรที่ 1 (4) หน้ำ 279

จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 4,500 บำท

(บาท)
18,000

5 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก
รำยกำรที่ 1 (5) หน้ำ 280

จำนวน 4 ตู้ๆ ละ 7,900 บำท

31,600

สถานที่ดาเนินการ

หน่วยงาน

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

รับผิดชอบหลัก ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โรงเรียนบ้ำนศำลำ สำนักกำรศึกษำฯ
(รร.บ้ำนศำลำ)

โรงเรียนบ้ำนศำลำ สำนักกำรศึกษำฯ
(รร.บ้ำนศำลำ)
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