


 
 

ค ำน ำ 
 
 แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของเทศบาลต าบลป่าซาง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนงาน โครงการพัฒนาของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในพ้ืนที่  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารเทศบาลต าบลป่าซาง 
ในการควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือใน
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ยังท าให้การด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในแนวทางการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
ก่อให้เกิดการประสานและบูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลักษณะเป็น
แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา
และกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 แผนการด าเนินงานให้จัดท า 
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  การขยายเวลาการจัดท าและแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลป่าซาง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2566 จะเป็นประโยชน์ในการบูรณาการแผนงาน โครงการของหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
ต าบลป่าซาง สามารถตอบสนองความต้องการตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจและสังคมให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 
 

เทศบาลต าบลป่าซาง 
www.pasangmaechan.go.th 
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