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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 บทนา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสาคัญกับการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบาย
การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเอง
โดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทาแผนการกระจายอานาจให้แก่การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทาขึ้นเพื่อให้กระจายอานาจเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอานาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้าที่
บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
เทศบาลตาบลโซง ได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลซึ่งเป็นแผนที่กาหนดยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 4 ปี(25612562) และได้จัดทาแผน 4 ปีซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดทางบประมาณประจาปี เนื่องจากมีลักษณะ
เป็นการกาหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสาหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุม
ระยะเวลา 3 ปี และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผน 2 ประเภทนั้น
เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548
เทศบาลตาบลโซงโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลโซงและคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาเทศบาล จึงได้จัดทาแผนดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2561 ของเทศบาลตาบลโซงขึ้นและเพื่อกาหนดแนวทางในการดาเนินงานของโครงการ
ต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมี
การประสานและบูรณาการการทางานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจาแนกรายละเอียดต่างๆของ
แผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนการพัฒนาเทศบาลตาบลโซง มุ่งหวังว่าแผนปฏิบัติการ
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการติดตามและประมวลผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนดาเนินงาน
1. เพื่อให้การดาเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปีในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. เพื่อให้การติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติใช้มีความสะดวกและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของ เทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขั้นตอนการจัดการทาแผนดาเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 (หมวด5ข้อ26) ได้กาหนดให้เทศบาลจัดทาแผนดาเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
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1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของเทศบาล
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดาเนินงานของ
เทศบาลแล้วจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดาเนินงาน ทั้งนี้ต้องปิดประกาศแผนการดาเนินงานภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่าง
น้อยสามสิบวัน
1.4 แนวทางในการจัดทาแผนดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานผู้บริหารในท้องถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการติดตามดาเนินงานและ
การประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทาดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนการดาเนินงาน(Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดาเนินงานจริง
4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่จะเข้ามาดาเนินงานในพื้นที่เทศบาล
1.5 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. ทาให้การดาเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติ
มากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนาแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจานวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดาเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตาบลโซง
6. สามารถนาแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดาเนินโครงการต่างๆตาม
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง
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ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
การจัดทาโครงการ/กิจกรรมในแผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้นมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตาบลโซง ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ซึ่งจะนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลตาบลโซง
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แผนดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลโซง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)
1. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข
พันธกิจ พัฒนาด้านสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสขุ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แผนงานสังคมสงเคราะห์
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1
โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง เพื่อเป็นการให้ความ
เทศบาล
งานพัฒนา
สวัสดิการทางสังคมให้แก่
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่
ตาบลโซง
ชุมชน
ผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
(สานักปลัด)
2
โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง เพื่อเป็นการให้ความ
เทศบาล
งานพัฒนา
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้
ตาบลโซง
ชุมชน
การ
พิการ
(สานักปลัด)
3
โครงการสนับสนุนเสริมสร้าง เพื่อเป็นการให้ความ
เทศบาล
งานพัฒนา
สวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ติด ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้ติด ตาบลโซง
ชุมชน
เชื้อเอดส์
เชื้อเอดส์
(สานักปลัด)
4
โครงการสนับสนุนกองทุน
เพื่อให้การสนับสนุน
เทศบาล
งานพัฒนา
สวัสดิการชุมชนตาบลโซง
ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทาง ตาบลโซง
ชุมชน
สังคมและครอบครัว
(สานักปลัด)
โดยรวม
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ลาดับที่
1
2

แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อย
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
โครงการอบรมทบทวน
สมาชิก อปพร. เทศบาล
ตาบลโซง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
บารุงรักษาทรัพย์สิน

3

โครงการจัดซื้อวัสดุ
สานักงาน
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โครงการจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
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โครงการจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อวัสดุ
ดับเพลิง

6

เพื่อฝึกอบรมทบทวน
ความรู้ความเข้าใขแก่
สมาชิก อปพร.
เพื่อซ่อมแซมอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
สานักงานและและวัสดุ
สานักงาน
เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ่งของใช้
ต่างๆ สานักงาน เช่น
กระดาษ ปากกา ดินสอ
แฟ้ม ฯลฯ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อ สาหรับรถยนต์
สานักงาน
เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

พื้นที่
ตาบลโซง

หน่วย
ดาเนินการ
งานป้องกันฯ
สานักปลัด

ตาบลโซง

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโซง

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโซง

งานป้องกันฯ
สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโซง
เพื่อจัดซื้อวัสดุดับเพลิงต่าง เทศบาล
ๆ เช่น ถังดับเพลิง สายส่ง ตาบลโซง
น้า ปลายหัวฉีดดับเพลิง

งานป้องกันฯ
สานักปลัด
งานป้องกันฯ
สานักปลัด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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ลาดับที่

แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม

1

โครงการจัดซื้อวัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์

2

โครงการจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน
พร้อมอุปกรณ์
โครงการอุดหนุนศูนย์
สมช.ประจาหมูบ้าน

3
4
5

6
7

เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อ
น้ายาเคมีพ่นหมอกควัน
และทรายอะเบท ใน
กิจกรรมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
เพื่อใช้จ่ายในการจัดซื้อ
วัคซีนพร้อมอุปกรณ์

เพื่ออุดหนุนศูนย์ สมช.
ประจาหมูบ้าน 12
หมู่บ้าน
โครงการหน้าบ้านน่ามอง เพื่อจัดงานกิจกรรม
ประกวดหมู่บ้านสะอาด
โครงการปรับปรุง
เพื่อซ่อมแซมอาคารและ
ซ่อมแซมบารุงรักษา
สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
ทรัพย์สิน
สานักงานและและวัสดุ
สานักงาน
โครงการจัดซื้อวัสดุ
เพื่อจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
และหล่อ สาหรับพ่น
หมอกควัน
โครงการจัดซื้อวัสดุ
เพื่อจัดซื้อวัสดุในการ
โฆษณาและเผยแพร่
โฆษณาและเผยแพร่

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.2560
ดาเนินการ ต.ค
พ.ย ธ.ค
ในเขต งานสาธารณสุข
เทศบาล
สานักปลัด

เทศบาล งานสาธารณสุข
ตาบลโซง
สานักปลัด
หมู่ที่ 1- งานสาธารณสุข
12
สานักปลัด
หมู่ที่ 1- งานสาธารณสุข
12
สานักปลัด
ตาบลโซง งานสาธารณสุข
สานักปลัด
เทศบาล
ตาบลโซง

งานสาธารณสุข
สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโซง

งานสาธารณสุข
สานักปลัด

พ.ศ.2561
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

7

ลาดับที่
8
9

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

โครงการจัดซื้อเก้าอี้
ทางาน
โครงการสมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตาบลโซง

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน
เทศบาล จานวน 1 ตัว
เพื่อสมทบหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตาบลโซง

เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
ที่
กิจกรรม
1 โครงการรดน้าขอพรวัน เพื่อเสริมสร้าง
ผู้สูงอายุ
วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้
มีความเคารพต่อบุพการี
2 โครงการขับเคลื่อนแผน เพื่อเสริมสร้างการมีส่วน
ชุมชนและประชาคม
ร่วมของประชาชนใน
ท้องถิ่น
3 โครงการสร้างความ
เพื่อส่งเสริมความรัก
ปรองดองสมานฉันท์ของ ความสามัคคีของคนใน
คนในชาติ
ชุมชน และประเทศชาติ
4 โครงการอุดหนุน
เพื่อส่งเสริมสร้างความ
ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน เข้มแข็งของชุมชน
เฉลิมพระเกียรติ
5 โครงการป้องกันและ
เพื่อป้องกันและแก้ไข
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหายาเสพติดอาเภอ
อาเภอน้ายืน
น้ายืน

พื้นที่
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง

หน่วย
พ.ศ.2560
ดาเนินการ ต.ค
พ.ย ธ.ค
งานสาธารณสุข
สานักปลัด
งานสาธารณสุข
สานักปลัด

พ.ศ.2561
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

หน่วย
ดาเนินการ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

พ.ศ.2561
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ.2560
ต.ค
พ.ย ธ.ค

8

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 โครงการอุดหนุนศูนย์
อานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด
จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดของ
พื้นที่
กิจกรรม
เพื่อป้องกันและแก้ไข
เทศบาล
ปัญหายาเสพติดจังหวัด ตาบลโซง
อุบลราชธานี

หน่วย
ดาเนินการ
งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด

พ.ศ.2560
ต.ค
พ.ย ธ.ค

พ.ศ.2561
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

9

แผนดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลโซง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์)
2. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
พันธกิจของยุทธศาสตร์
เพือ่ ให้การพัฒนาด้านการเมือง การปกครองและการบริการองค์กรท้องถิน่ ให้มีประสิทธิภาพโดยมีสว่ นรวมของทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ที่
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงส่งเสริมคุณธรรม
เพื่อจัดกิจกรรม
ตาบลโซง
งานการ
จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น
ส่งเสริมคุณธรรมและ
เจ้าหน้าที่
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน จริยธรรมแก่ผู้บริหาร
(สานักปลัด)
เทศบาลสามัญ และพนักงาน ท้องถิ่น สมาชิกสภา
จ้างฯ
พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง
2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา ตาบลโซง
สานักปลัด
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรให้มีความรู้
ผู้นาชุมชน พนักงานเทศบาล ความสามารถและมี
และพนักงานจ้างฯ
คุณธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
3 โครงการจัดกิจกรรมวันแม่
เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิม
บ้านค้อ
สานักปลัด
แห่งชาติ
ฉลอง 12 สิงหามหา
หมู่ที่ 7
ราชินี
5 โครงการจัดนิทรรศการ
เพื่อจัดนิทรรศการ
เทศบาล
สานักปลัด
ศาลหลักเมือง
ศาลหลักเมือง
ตาบลโซง

10

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

7

โครงการจัดซื้องานบ้านงานครัว

8

โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

9

10

โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น
โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

11

โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

12

โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
สองบานเลื่อนกระจก

รายละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ่งของ
ใช้ต่างๆ สานักงาน
เช่น กระดาษ ปากกา
ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ
เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ่งของ
ใช้ต่างๆงานบ้านงาน
ครัว
เพื่อจัดชื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง
เช่น แบตเตอรี่ ประแจ
ยางรถยนต์ ฯลฯ
เพื่อจัดซื้อวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อ
สาหรับรถยนต์
สานักงาน
เพื่อจัดซื้อวัสดุในการ
โฆษณาและเผยแพร่
เช่น ป้ายไวนิล
เพื่อจัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบสองบานเลื่อน
กระจก จานวน 2 ตู้

พื้นที่
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโซง

สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโซง

สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโซง

สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโซง
ตาบลโซง

สานักปลัด
สานักปลัด

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

11

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
13 โครงการจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศ

14
3

-ขนาด 24,000 บีทียู
-เป็นเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วนชนิดแขวนมีระบบ
ฟอกอากาศ ตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อซ่อมแซมอาคารและ
บารุงรักษาทรัพย์สิน
สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์สานักงาน
และและวัสดุสานักงาน
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุ
ต่าง ๆ ใช้ใน เช่น ตลับไฟฟ้า
ถ่านไมค์โครโฟน เป็นต้น

แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการบารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทต.
โซง
2
3

รายละเอียดของกิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

เพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินของ
ทต.โซง เช่น อาคารที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง
ๆ ที่เป็นวัสดุสานักงาน
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
วิทยุ
ต่าง ๆ ใช้ใน สนง.ทต.โซง

พื้นที่
ตาบลโซง

ตาบลโซง

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

สานักปลัด

เทศบาล
ตาบลโซง

สานักปลัด

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

กองช่าง
กองช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

12

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
4 โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
5

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น
สังกะสี ตะปู ฯลฯ
เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้
ใน สนง.ทต.โซง
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บแบบแปลน

เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
สานักงาน
7 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
สานักงาน
8 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อจัดซื้อล้อวัดระยะทาง
สารวจ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อจัดซื้อวัสดุสิ่งของใช้ต่างๆ
สานักงาน เช่น กระดาษ
ปากกา ดินสอ แฟ้ม ฯลฯ
2 โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณา เพื่อจัดซื้อวัสดุในการโฆษณา
และเผยแพร่
และเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล
3 โครงการจัดซื้อวัสดุ
เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
4

โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทางาน

เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทางาน

พื้นที่

หน่วย
ดาเนินการ
กองช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง

เทศบาล
ตาบลโซง

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน

เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง

สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน

เทศบาล
ตาบลโซง

สานักปลัด
งานพัฒนาชุมชน
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แผนงานบริหารงานการคลัง
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการจัดทาแผนที่ภาษี
2

3

เพื่อจัดทาแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาล
ตาบลโซง
โครงการบารุงรักษาและ
เพื่อบารุงรักษาและซ่อมแซม
ซ่อมแซมทรัพย์สินของ ทต. ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินของ
โซง
ทต.โซง เช่น อาคารที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ต่าง ๆ
โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่าง
ๆ ที่เป็นวัสดุสานักงาน

4

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5

โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณา
และเผยแพร่
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
แบบสองบานเลื่อนกระจก

6

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่
เทศบาล
ตาบลโซง

หน่วย
ดาเนินการ
กองคลัง

เทศบาล
ตาบลโซง

กองคลัง

เทศบาล
ตาบลโซง

กองคลัง

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ใช้
เทศบาล
ใน สนง.ทต.โซง
ตาบลโซง
เพื่อจัดซื้อวัสดุในการโฆษณา เทศบาล
และเผยแพร่ เช่น ป้ายไวนิล
ตาบลโซง
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบสอง
ตาบลโซง
บานเลื่อนกระจก จานวน 2 ตู้

กองคลัง
กองคลัง
กองคลัง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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แผนดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลโซง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งของชุมชน )
3. ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและกีฬา
พันธกิจของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้เทศบาลตาบลโซงมีการพัฒนาจัดการศึกษาให้ทั่วถึง พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้เหนือกว่ามาตรฐาน
- ส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ลาดับที่
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
เพื่อจัดกิจกรรมตาม
เทศบาล
กองการศึกษา
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
ตาบลโซง
2
โครงการปรับปรุงซ่อมแซม
เพื่อซ่อมแซมอาคารและ
ตาบลโซง
กองการศึกษา
บารุงรักษาทรัพย์สิน
สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์
สานักงานและและวัสดุ
สานักงาน
3

โครงการจัดซื้อวัสดุสานักงาน

เพื่อจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่เป็นวัสดุสานักงาน

เทศบาล
ตาบลโซง

กองการศึกษา

4

ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ใช้ใน สนง.ทต.โซง

เทศบาล
ตาบลโซง

กองการศึกษา

5

โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและ เพื่อจัดซื้อวัสดุในการ
เผยแพร่
โฆษณาและเผยแพร่ เช่น
ป้ายไวนิล

เทศบาล
ตาบลโซง

กองการศึกษา
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ลาดับที่
6
7
8
9
9
10
11
12
13

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ

รายละเอียดของกิจกรรม

เพื่อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุต่าง ๆ ใช้ใน สนง.ทต.
โซง
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น
สังกะสี ตะปู ฯลฯ
โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ
แบบบานเลื่อนทึบ
บานเลื่อนทึบ
โครงการจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
เพื่อจัดซื้อเก้าอี้ทางาน
สาหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 3 ตัว
โครงการจัดซื้อโต๊ะทางาน
เพื่อจัดซื้อโต๊ะทางาน
สาหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จานวน 3 ตัว
โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด เพื่อจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด
จานวน 5 หลัง
โครงการจัดซื้อพัดลม
เพื่อจัดซื้อพัดลมติดผนัง
จานวน 10 ตัว
โครงการจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี เพื่อจัดซื้อเครื่องเล่น ดีวีดี
จานวน 2 เครื่อง
โครงการเครื่องพิมพ์ชนิด
เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์
เลเซอร์หรือ LED
จานวน 1 เครื่อง

พื้นที่
เทศบาล
ตาบลโซง

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองการศึกษา

เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง

กองการศึกษา

เทศบาล
ตาบลโซง

กองการศึกษา

เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง
เทศบาล
ตาบลโซง

กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นา
ชุมชน สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้าง

2

โครงการจัดต้นเทียนประเพณีแห่
เทียนพรรษาเทศบาลตาบลน้ายืน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนตาบลโซง

3
4

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก
ปฐมวัย

5

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬา
มวลชนสัมพันธ์อาเภอน้ายืน

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริม
เทศบาล
คุณธรรมและจริยธรรม
ตาบลโซง
แก่ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาลและพนักงาน
จ้าง
เพื่ออุดหนุนเทศบาล
เทศบาล
ตาบลน้ายืน
ตาบลน้ายืน
เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรม
ในเขต
การแข่งขันกีฬาเยาวชน
เทศบาล
ตาบลโซง
ตาบลโซง
เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรม
ในเขต
การแข่งขันกีฬาศพด.
เทศบาล
ตาบลโซง
เพื่อสนับสนุนจัดกิจกรรม อาเภอน้ายืน
ส่งเสริมกีฬามวลชน
สัมพันธ์อาเภอน้ายืน

หน่วย
ดาเนินการ
สานักปลัด

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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ลาดับที่
6

7
8
9
10

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย
โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบลโซง การบริหารสถานศึกษา
อาหารกลางวันโรงเรียน
ในเขตเทศบาลตาบลโซง
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)โรงเรียนในเขตเทศบาลตาบล (นม)โรงเรียนในเขต
โซง
เทศบาลตาบลโซง
โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน เพื่อจัดซื้ออาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์เด็กเล็ก จานวน 5
ศูนย์
โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน 5 ศูนย์
โครงการจัดซื้อการเรียนการสอน เพื่อบริหารจัดการการ
สาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียนการสอน(รายหัว)
สาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

พื้นที่
ในเขต
เทศบาล
ตาบลโซง
ในเขต
เทศบาล
ตาบลโซง
ในเขต
เทศบาล
ตาบลโซง
ในเขต
เทศบาล
ตาบลโซง
ในเขต
เทศบาล
ตาบลโซง

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองการศึกษา

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
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แผนดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลโซง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพานิชยกรรม)
4. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้เทศบาลตาบลโซงมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่เทศบาล
แผนงานเคหะและชุมชน
ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านโซง หมู่
ที่ 1 เส้นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโซง ถึง
บ้านนายบุญธรรม
ทาคาทอง
2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้าน ตาโม
หมู่ที่ 4 เส้นจากบ้าน
นางทูล ไปห้วยโพธิ์

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว
206,000
กองช่าง
110.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ถนนข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบ ทต.
โซง กาหนด

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านโซง
หมู่ 1

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
230.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ถนนข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบ ทต.
โซง กาหนด

บ้านตาโม
หมู่ที่ 4

440,000

กองช่าง

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

19

ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
3 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านค้อ หมู่
ที่ 7 ต่อจากเดิมเส้น
บ้านค้อไปบ้านน้อย
ตาหวาน

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ
กว้าง 5.00 เมตร ยาว
454,000
กองช่าง
200.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ถนนข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบ ทต.
โซง กาหนด

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านค้อ
หมู่ 7

4

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านดวน หมู่
ที่ 2 ซอยบ้านนางไล
ถึงบ้านนายชาญ
ประพันธา

กว้าง 4.00 เมตร ยาว
280.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ถนนข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบ ทต.
โซง กาหนด

521,000

กองช่าง

บ้านดวน
หมู่ 2

5

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในหมู่บ้านหัวน้า
หมู่ที่ 3 ต่อจากเส้น
เดิมจากบ้านค้อไปบ้าน
หัวน้า

กว้าง 5.00 เมตร ยาว
230.00 เมตร หนา
0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง
ถนนข้างละ 0.50 เมตร
รายละเอียดตามแบบ ทต.
โซง กาหนด

522,000

กองช่าง

บ้านหัวน้า
หมู่ 3

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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ลาดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
6 โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรังภายในหมู่บ้าน
หัวน้า หมู่ที่ 3 จากไร่
นายทองอินทร์ถึงไร่
นางดวงจิตร บัวจูม

รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ
หน่วย
(บาท)
ดาเนินการ
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 58,000
กองช่าง
330.00 เมตร หนา
0.10 เมตร
รายละเอียดตามแบบ ทต.
โซง กาหนด

สถานที่
ดาเนินการ
บ้านหัวน้า
หมู่ 3

พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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แผนดาเนินงานประจาปี 2561
เทศบาลตาบลโซง
(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ การพัฒนาเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร)
5. ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
พันธกิจของยุทธศาสตร์
- เพื่อให้เทศบาลตาบลโซงมีการพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและตรงความต้องการของผู้บริโภค
แผนงานการเกษตร
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

1

โครงการสนับสนุนกิจการ
ของศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตาบล
โซง
โครงการส่งเสริมสนับสนุน
กิจการวิสาหกิจชุมชน
ยางพารา
โครงการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตร

เพื่อดาเนินการงานตาม
โครงการศูนยืถ่ายทอดเทคโลยี
การเกษตรตาบลโซง

สานักงาน
เทศบาลตาบล
โซง

จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้พิการ

สานักงาน
เทศบาลตาบล
โซง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัด
เทศบาลตาบล
โซง
อาเภอน้ายืน

2
3

4

โครงการจัดงานผลไม้และ
ของดีอาเภอน้ายืน

เพื่อดาเนินการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตาบล
โซง
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการสร้าง
รายได้ของเกษตรกรและแหล่ง
รับผลผลิตเกษตรกร

หน่วย
พ.ศ.2560
พ.ศ.2561
ดาเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
งานการเกษตร
(สานักปลัด)
งานการเกษตร
(สานักปลัด)
กองการศึกษา

งานพัฒนา
ชุมชน
สานักปลัด
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ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการนาแผนดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สาคัญในการดาเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 28 ได้กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้การดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลตาบลโซงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมา
จากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทาให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลของการ
ประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและวัดความสาเร็จของโครงการเพื่อนาไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนดาเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
จากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. การติดตามและประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 29 ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น
ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานจามเห็นสมควร
การตรวจสอบโดยอาเภอ
โดยมีหน้าที่กากับดูแลให้เทศบาลตาบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทาเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลในอานาจการกากับดูแลของนายอาเภอเมืองพะเยาตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 71 ให้เป็นไปตามกฎหมาย
การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม
1. เทศบาลตาบลแต่งตั้งผู้แทนประชาชนหรือผู้แทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน โดยเลือกผู้ที่มี
ความรู้หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2548 ข้อ 29 วรรคสอง โดยแต่งตั้งผู้แทน
ชุมชนหรือประชาคมในเขตพื้นที่ดาเนินการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 2 คน
2. ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
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3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดาเนินงานในรอบปีต่อประชาคม
ตาบลเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดาเนินงาน

25

ประกาศเทศบาลตาบลโซง
เรื่อง ใช้แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตาบลโซง
………………………………………
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 ข้อ 26 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนดาเนินงาน ซึ่งเทศบาลตาบลโซงได้
ดาเนินการตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 (2) เทศบาลตาบลโซง จึงประกาศใช้แผนดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ 2561 ของเทศบาลตาบลโซง ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

( นายเติม ศรีเนตร )
นายกเทศมนตรีตาบลโซง

