
เอกสารที ่1 / (1)

ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
1  - แจ้งปฏทิินแผนการท างานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี

(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และ
 - แจ้งใหส่้วนราชการในสังกดั อบจ.เชียงใหมใ่หด้ าเนนิการ 
ทบทวนโครงการในหว้งระยะเวลา ป ี2563 
เพื่อเสนอเปล่ียนแปลงโครงการใหม้คีวามเหมาะสมกบั  
สภาพการณ์ปจัจุบนั หรือเสนอเพิ่มเติมโครงการที่มี
ความจ าเปน็ต้องด าเนนิการ โดยค านงึถึงความเปน็ไปได้
และงบประมาณที่คาดว่าจะได้รับจัดสรรในแต่ละปี

เพื่อเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ.2561 – 2564) ซ่ึงจะใช้เปน็กรอบในการจัดท า
ร่างข้อบญัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่
งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

2 ส่วนราชการในสังกดั อบจ.เชียงใหม ่จัดส่งโครงการเพิ่มเติม/ 
เปล่ียนแปลง ใหก้องแผนฯ ภายในก าหนด (31 ต.ค. 2561)

3 รวมรวมโครงการเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงของหนว่ยงานในสังกดั
เพื่อด าเนนิการ ดังนี ้
 - ตรวจสอบ วิเคราะห ์ประสาน/ติดตามเอกสารที่ต้องแกไ้ข 
จากส่วนราชการ และจัดท าโครงการตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.01 - ผ.08)
(แบบ ยท.03) 
 - จัดท าข้อมลูงานส าหรับน าเสนอประชาคมท้องถิน่ระดับอ าเภอ

4 จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/
เปล่ียนแปลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

5 งานประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิน่ (คณะกรรมการหมดวาระ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วนัที่ 17 มกราคม 2562)

 - เสนอประธานคณะกรรมการสนบัสนนุฯ จัดประชุมคณะกรรมการ
   สนบัสนนุฯ 
 - แจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุฯ
 - จัดเตรียมงานน าเสนอร่างแผน เอกสารประกอบการประชุม
   เอกสารการลงทะเบยีน อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม การจัดซ้ือจัดจ้าง
 - จัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนนุฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
   ท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง

ปฏทิินแผนการท างาน
การจดัท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสีป่ี (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเตมิ/เปลีย่นแปลง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ขัน้ตอน
ที่ กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการ

2561 2562

umporn/ปี 61 - 64 (ประจ าปี 62)
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ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
ขัน้ตอน

ที่ กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการ
2561 2562

6 งานประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่องค์การบริหาร (คณะกรรมการหมดวาระ

ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วนัที่ 17 มกราคม 2562)

 - เสนอประธานคณะกรรมการพัฒนาฯ จัดประชุมคณะกรรมการ
   พัฒนาฯ 
 - แจ้งเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ
 - จัดเตรียมงานน าเสนอร่างแผน เอกสารประกอบการประชุม
   เอกสารการลงทะเบยีน อาหารว่าง/เคร่ืองด่ืม การจัดซ้ือจัดจ้าง
 - จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนา
   ท้องถิน่ส่ีป ี(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง

7 งานประชาคมท้องถิน่ระดับอ าเภอ
(คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมอ าเภอ)
 - เสนอผู้บริหารเพื่อจัดประชาคมท้องถิน่ระดับอ าเภอและจังหวัด
 - แจ้งเชิญคณะกรรมการพัฒนาฯ ประชาคมท้องถิน่ระดับอ าเภอ
   เข้าร่วมประชาคมอ าเภอ
 - ประสานงานกบัผู้ที่เกีย่วข้องในการจัดสถานที่ อาหาร/เคร่ืองด่ืม
 - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชาคม เอกสารการลงทะเบยีน
 - จัดประชาคมท้องถิน่ระดับอ าเภอ ร่วมรับฟังปญัหา
   เพื่อน ามาพัฒนาท้องถิน่ตามอ านาจหนา้ที่ของ อบจ. 
   และน าเสนอแผนงาน/โครงการของ อบจ.เชียงใหม่
   ที่จะด าเนนิการในพื้นที่
 - จัดท ารายงานสรุปผลการประชาคมท้องถิน่ระดับอ าเภอ
   เสนอผู้บริหาร
 - จัดท าฏกีา/เอกสารประกอบการเบกิจ่ายต่าง ๆ 

8 งานประชาคมท้องถิน่ระดับจังหวัด
(คณะกรรมการพัฒนาฯ และประชาคมจังหวัด)
 - เสนอผู้บริหารเพื่อจัดประชาคมท้องถิน่ระดับจังหวัด
 - แจ้งเชิญคณะกรรมการพัฒนาฯและประชาคมท้องถิน่ระดับจังหวัด
   เข้าร่วมประชาคมจังหวัด
 - ประสานงานกบัผู้ที่เกีย่วข้องในการจัดสถานที่ อาหาร/เคร่ืองด่ืม
 - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชาคม เอกสารการลงทะเบยีน
 - จัดประชาคมท้องถิน่ระดับจังหวัด ร่วมรับฟังปญัหาเพื่อน ามา
   พัฒนาท้องถิน่ตามอ านาจหนา้ที่ของ อบจ. และน าเสนอแผนงาน/
   โครงการของ อบจ.เชียงใหมท่ี่จะด าเนนิการ
 - จัดท ารายงานสรุปผลการประชาคมท้องถิน่ระดับจังหวัด
   เสนอผู้บริหาร
 - จัดท าฏกีา/เอกสารประกอบการเบกิจ่ายต่าง ๆ 

umporn/ปี 61 - 64 (ประจ าปี 62)
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ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค ก.พ. ม.ีค. เม.ย.
ขัน้ตอน

ที่ กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการ
2561 2562

9 ผู้บริหารอนมัุติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิน่ส่ีปี
(พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 
พร้อมแจ้งใหห้นว่ยงานที่เกีย่วข้องทราบตามระเบยีบฯ ข้อ 24 ดังนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, สภา อบจ.เชียงใหม่, 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ,
คณะกรรมการพัฒนาฯ, คณะกรรมการสนบัสนนุฯ, 
คณะกรรมการติดตามฯ, ท้องถิน่จังหวัดเชียงใหม่, 
หนว่ยงานราชการในสังกดั อบจ.เชียงใหม ่

umporn/ปี 61 - 64 (ประจ าปี 62)


