แผนดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙

งำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน สำนักปลัดเทศบำล
เทศบำลตำบลแม่กำ
๐-๕๔๔๖-๖๖๐๕ ต่อ ๒๘ โทรสำร ๐-๕๔๔๖-๖๑๓๗

2

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑

ส่วนที่ ๒

บัญชีโครงกำรกิจกรรม

๓

ส่วนที่ ๓

กำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนดำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติ

๓๑

2

1

ส่วนที่ ๑ บทนำ
๑..๑ บทนำ
เทศบำลตำบลแม่กำ ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศำสตร์
แนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง ๓ ปี(๒๕๕๙๒๕๖๑) และได้จัดทำแผนสำมปีซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับกำรจัดทำงบประมำณประจำปี เนื่องจำกมี
ลักษณะเป็นกำรกำหนดรำยละเอียดแผนกำร โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นสำหรับงบประมำณแต่ละปี โดย
ครอบคลุมระยะเวลำสำม ปี และมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผน ๒.
ประเภทนั้นเพื่อเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำและประสำนแผนของเทศบำล พ.ศ.
๒๕๔๘ เทศบำลตำบลแม่กำโดยคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลตำบลแม่กำและคณะกรรมกำรสนับสนุนกำร
จัดทำแผนพัฒนำเทศบำล จึงได้จัดทำแผนดำเนินงำนประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึง
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบำลตำบลประจำปี
งบประมำณพ.ศ. ๒๕๕๗ ของเทศบำลตำบลแม่กำขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ต่ำงๆที่ได้รับกำรอนุมัติให้ดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๗
มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้นและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นๆ
รวมทั้งกำรจำแนกรำยละเอียดต่ำงๆของแผนงำน/โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรกำรติดตำมกำรประมวลผลเมื่อ
สิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำเทศบำลตำบลแม่กำมุ่งหวังว่ำแผนปฏิบัติกำร
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรติดตำมและประมวลผลกำรนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงดี
๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงำน
๑.เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำสำมปีในปีงบประมำณ พ.ศ
๒๕๕๘ ของเทศบำลมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น
๒. เพื่อให้กำรติดตำมประเมินผลและกำรตรวจสอบกำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำ
สำมปีไปปฏิบัติใช้มีควำมสะดวกและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ เทศบำล เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดกำรทำแผนดำเนินงำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ (หมวด ๕ ข้อ ๒๖) ได้กำหนดให้เทศบำลจัดทำแผนดำเนินงำนโดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ รวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำของ
เทศบำล หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆที่ต้องดำเนินงำนของเทศบำล
แล้วจัดทำร่ำงแผนกำรดำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
๒. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนแล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ต้องปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ประกำศ เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน
๑.๒ แนวทำงในกำรจัดทำแผนดำเนินงำน
แผนกำรดำเนินงำนเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนผู้บริหำรในท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำร
ดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมดำเนินงำนและ
กำรประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติกำรจึงมีแนวทำงในกำรจัดทำดังนี้
๑. เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นแผนกำรดำเนินงำน(Action Plan)
1

2

๒.
a.

๑.๓

จัดทำหลังจำกที่ได้มีกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีแล้ว
แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณระยะเวลำที่ชัดเจน และแสดำเนินงำน
จริง
b. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำดำเนินงำนในพื้นที่เทศบำล
ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. ทำให้กำรดำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น
๒. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรนำแผนไปปฏิบัติ มีควำมสะดวกและมีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔. ทรำบถึงจำนวนงบประมำณที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี
๕. สำมำรถบริหำรเวลำในกำรดำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนของเทศบำลตำบลแม่กำ
๖. สำมำรถนำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆตำม
งบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ ได้อย่ำงถูกต้อง

2

3

ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
กำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรมในแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ นัน้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทรำบโครงกำร/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบำลตำบลแม่กำในปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๕๙ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน ประสำนงำน และติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ
เทศบำลตำบลแม่กำโดยประกอบด้วย
๑. สรุปงบหน้ำแผนกำรดำเนินงำน
๒. บัญชีโครงกำร/กิจกรรม

3

4

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงและสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและการลงทุน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ า และบริ หาร
จัดการน้ า เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตด้านการเกษตร
พัฒนา สนับสนุน และบริ หารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
แนวทางการพัฒนาที่ ๑.๓ พัฒนาองค์ความรู ้เพื่อเพิ่มมูลค่า
สิ นค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ
รวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับตาบล
รวม

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลแม่กำ
จานวนโครงการ คิดเป็ นร้ อยละของ
ทีด่ าเนินงาน
โครงการทั้งหมด

๑

๑๖.๖๖

จานวนงบประมาณ

ร้ อยละ
ของงบประมาณ

หน่ วยดาเนินงาน

๔๐๘,๐๐๐

๒.๗๙

กองช่าง
สานักปลัดเทศบาล

สานักปลัดเทศบาล

๑๕

๖๒.๙๒

4

๑๐,๔๖๕,๐๐๐

๑๘.๑๒

5

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง
ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ พัฒนาสั งคม การศึกษา และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาศักยภาพทุนทางสังคม
เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ อนุรักษ์ ส่ งเสริ มศิลปะ
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่ น
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ ส่ งเสริ มและสร้างองค์ความรู ้
องค์กรชุมชนหรื อภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่ น
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ ส่ งเสริ มการจัดการศึกษาทุก
ระดับ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
การพัฒนาท้องถิ่ น
รวม

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลแม่กำ
จานวนโครงการ
คิดเป็ นร้ อยละของ
ทีด่ าเนินงาน
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

ร้ อยละ
ของงบประมาณ

หน่ วยดาเนินงาน

สานักปลัดเทศบาล

๙

๑๐๐.๐๐

๑๗,๑๓๐,๐๐๐

๔๐.๙๕

สานักปลัดเทศบาล

๑

๑๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐

๕๐.๐๐

สานักปลัดเทศบาล

๔

๑๐๐.๐๐

๒,๘๕๗,๖๐๐

๙๖.๕๔

สานักปลัดเทศบาล

๑๕

๗๗.๕๐

๔,๖๒๐,๖๐๐

๕๓.๕๙

5
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ยุทธศาสตร์ /แนวทาง
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๕ ส่งเสริ มและแก้ไขปัญหา
ทางสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๖ ส่งเสริ มและแก้ไขปัญหา
ด้านสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๗ ส่งเสริ มและสนับสนุน
ระบบการจัดสวัสดิการประชาชนกลุ่มเป้ าหมายเพื่อ
สร้างหลักประกันความมัน่ คง
รวม

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินงาน

คิดเป็ นร้ อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

๓

๑๐๐.๐๐

๗๒๐,๐๐๐

๗๒.๐๐

กองสาธารณสุข

๑

๕๐.๐๐

๖๐๐,๐๐๐

๕.๘๘

สานักปลัดเทศบาล

๕

๖๖.๗๗

๑,๔๒๐,๐๐๐

๕๓.๗๔

6

ร้ อยละ
หน่วยดาเนินงาน
ของงบประมาณ
สานักปลัดเทศบาล

7

7
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลแม่กำ

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ ๓ บริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม
แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๓ ส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพ
การบริ หารจัดการด้านมลภาวะ เกี่ ยวกับการกาจัดขยะ
น้ าเสี ย หมอกควัน
รวม

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินงาน

คิดเป็ นร้ อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

ร้ อยละ
ของงบประมาณ

หน่ วยดาเนินงาน

๑

๓๓.๓๓

๒๐๐,๐๐๐

๑.๕๓

กองสาธารณสุ ข

๑

๓๓.๓๓

๒๐๐,๐๐๐

๑.๕๓

8
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลแม่กำ

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ๔ ความมัน่ คงและรักษา
ความสงบเรียบร้ อย
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ ปกป้ องและเทิดทูนสถาบัน
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๓ พัฒนาศักยาภาพด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๔ เตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับ
ปั ญหาภัยธรรมชาติ
รวม

จานวนโครงการ
ทีด่ าเนินงาน

คิดเป็ นร้ อยละของ
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

ร้ อยละ
ของงบประมาณ

หน่ วยดาเนินงาน

สานักปลัดเทศบาล
กองสาธารณสุ ข
สานักปลัดเทศบาล
๒

๑๐๐

๙,๐๕๙,๖๐๐

๘๘.๑๒

๖

๑๐๐

๙,๙๐๙,๖๐๐

๖๖.๐๓

9

สานักปลัดเทศบาล

10

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ ๕ ส่ งเสริมการบริหารจัดการ
ให้ มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๒ ส่ งเสริ มสนับสนุนการสร้าง
เวทีเรี ยนรู้ภาคประชาสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๓ พัฒนาสมรรถนะขององค์กร
และบุคลากรเพื่อการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๔ ส่ งเสริ มสนับสนุนสร้างเวที
เรี ยนรู้และการพัฒนาศักยาภาพขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
รวม

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลแม่กำ
จานวนโครงการ คิดเป็ นร้ อยละของ
ทีด่ าเนินงาน
โครงการทั้งหมด

จานวนงบประมาณ

ร้ อยละ
ของงบประมาณ

หน่ วยดาเนินงาน

สานักปลัดเทศบาล
สานักปลัดเทศบาล
๑

๑๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๖๖.๖๗

๔

๑๐๐

๑,๑๐๐,๐๐๐

๖๘.๘๙

10

สานักปลัดเทศบาล

11

แผนดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลแม่กำ
๑. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ พัฒนำเศรษฐกิจ เพื่อสร้ำงรำยได้และขยำยโอกำสด้ำนกำรเกษตร กำรค้ำกำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
เพื่อให้เทศบำลตำบลแม่กำมีกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนเศรษฐกิจพอเพียงแนวทำงกำรพัฒนำเช่น พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนำแหล่งน้ำ พัฒนำองค์ควำมรู้
เป็นต้น
( ๑ ) แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้ำนเศรษฐกิจ กำรท่องเที่ยวและกำรลงทุน
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของ
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ที่
กิจกรรม
ดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๑ โครงกำรขยำยเขตประปำ
ขยำยเขตประปำ
หมู่ที่ ๖ บ้ำนแม่ไร่ กองช่ำงทต.แม่กำ,กำร
หมู่ที่ ๖
หมู่ที่ ๖
ประปำส่วนภูภำคจังหวัด
พะเยำ
๒ โครงกำรขยำยเขตประปำ
ขยำยเขตประปำ หมู่ที่ ๘,๑๑ บ้ำน
กองช่ำง ทต.แม่กำ,กำร
หมู่ที่ ๘,๑๑,๑๕
หมู่ที่ ๘,๑๑,๑๕
แม่ตำบุญโยง , บ้ำน ประปำส่วนภูภำคจังหวัด
เกษตรสุข
พะเยำ
๓ โครงกำรขยำยเขตประปำ
ขยำยเขตประปำ
หมู่ที่ ๙ แม่ตำบุญ กองช่ำงทต.แม่กำ,กำร
หมู่ที่ ๙
หมู่ที่ ๙
โยง
ประปำส่วนภูภำคจังหวัด
พะเยำ

11

12

ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๔ โครงกำรขยำยเขตประปำ
หมู่ที่ ๑๒

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
ขยำยเขตประปำ
หมู่ที่ ๑๒

๕

โครงกำรขยำยเขตประปำ
หมู่ที่ ๑๓

ขยำยเขตประปำ
หมู่ที่ ๑๓

๖

โครงกำรขยำยเขตระบบ
จำหน่ำยไฟฟ้ำระหว่ำงชุมชน
บ้ำนดง – ถนนชลประทำน
เข้ำอ่ำงเก็บน้ำแม่ตำ หมู่ที่ ๒
เชื่อม หมู่ที่ ๑๖
โครงกำรขยำยเขตระบบ
จำหน่ำยไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๔,๑๗

ขยำยเขตระบบ
จำหน่ำยไฟฟ้ำ หมู่
ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่
๑๖

๗
๘

โครงกำรขยำยเขตระบบ
จำหน่ำยไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๑๐

พื้นที่

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
หมู่ที่ ๑๒ บ้ำนหัว กองช่ำงทต.แม่กำ,กำร
ทุ่ง
ประปำส่วนภูภำคจังหวัด
พะเยำ
หมู่ที่ ๑๓ บ้ำน
กองช่ำง ทต.แม่กำ,กำร
หนองแก้ว
ประปำส่วนภูภำคจังหวัด
พะเยำ
หมู่ที่ ๒ เชื่อม หมู่ที่ กองช่ำง ทต.แม่กำ,กำร
๑๖
ไฟฟ้ำส่วนภูภำคจังหวัด
พะเยำ

ขยำยเขตระบบ
หมู่ที่ ๔,๑๗
จำหน่ำยไฟฟ้ำ หมู่
ที่ ๔,๑๗
ขยำยเขตระบบ
หมูท่ ี่ ๑๐
จำหน่ำยไฟฟ้ำ หมู่
ที่ ๑๐

กองช่ำง ทต.แม่กำ,กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูภำคจังหวัด
พะเยำ
กองช่ำง ทต.แม่กำ,กำร
ไฟฟ้ำส่วนภูภำคจังหวัด
พะเยำ

12

13

ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
9 โครงกำรขยำยเขตระบบ
จำหน่ำยไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๑๓
10

11

12

13

โครงกำรขยำยเขตระบบ
จำหน่ำยไฟฟ้ำ ถนนเข้ำ
มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์
หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนแม่กำห้วย
เคียน
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟกิ่งสำธำรณะข้ำงห้ำง
เจริญภัณฑ์ สำขำ
มหำวิทยำลัยพะเยำ ซอย
๙ หมู่ที่ ๑๖
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟกิ่งสำธำรณะ หมู่ที่ ๑๔

รำยละเอียดของ
พื้นที่
กิจกรรม
ขยำยเขตระบบจำหน่ำย หมู่ที่ ๑๓
ไฟฟ้ำ หมู่ที่ ๑๓
ขยำยเขตระบบจำหน่ำย
ไฟฟ้ำ ถนนเข้ำ
มหำวิทยำลัยจุฬำลงกรณ์
หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนแม่กำ
ห้วยเคียน
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟกิ่งสำธำรณะข้ำง
ห้ำงเจริญภัณฑ์

ขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟกิ่งสำธำรณะ หมู่
ที่ ๑๔
โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ พร้อมติดตั้งโคม สำธำรณะ พร้อมติดตั้ง
ไฟกิ่งสำธำรณะ หมู่ที่ ๑๕ โคมไฟกิ่งสำธำรณะ หมู่
ที่ ๑๕

หมู่ที่ ๑๖
บ้ำนแม่กำ
ห้วยเคียน

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ดำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองช่ำง ทต.แม่
กำ,กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูภำค
จังหวัดพะเยำ
กองช่ำง ทต.แม่
กำ,กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูภำค
จังหวัดพะเยำ

หมู่ที่ ๑๖
บ้ำนแม่กำ
ห้วยเคียน

กองช่ำง ทต.แม่
กำ,กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูภำค
จังหวัดพะเยำ

หมู่ที่ ๑๔

กองช่ำง ทต.แม่
กำ,กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูภำค
จังหวัดพะเยำ
กองช่ำง ทต.แม่
กำ,กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูภำค
จังหวัดพะเยำ

หมู่ที่ ๑๕

13
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ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
14 โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ พร้อมติดตั้งโคม
ไฟกิ่งสำธำรณะ ซอยบ้ำน
หัวดง หมู่ที่ ๔
15 โครงกำรปรับปรุงโรงจอด
รถ สำนักงำนเทศบำล
ตำบลแม่กำ
16 โครงกำรก่อสร้ำงศำลพระ
ภูมิเทสบำลตำบลแม่กำ
17

18
19

โครงกำรก่อสร้ำงรั้ว
คอนกรีตบล็อกด้ำนข้ำง
อำคำรอเนกประสงค์
เทศบำลตำบลแม่กำ
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
อเนกประสงค์

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
ขยำยเขตไฟฟ้ำ
สำธำรณะ พร้อมติดตั้ง
โคมไฟกิ่งสำธำรณะ ซอย
บ้ำนหัวดง หมู่ที่ ๔
ปรับปรุงโรงจอดรถ
สำนักงำนเทศบำลตำบล
แม่กำ
ก่อสร้ำงศำลพระภูมิเทส
บำลตำบลแม่กำ

ก่อสร้ำงรั้วคอนกรีต
บล็อกด้ำนข้ำงอำคำร
อเนกประสงค์เทศบำล
ตำบลแม่กำ
เพื่อใช้เป็นสำนักงำนกอง
ช่ำงและบริกำร
ประชำชน
โครงกำรก่อสร้ำงสิ่งอำนวย ก่อสร้ำงสิ่งอำนวยควำม
ควำมสะดวกแก่ผู้พิกำร
สะดวกแก่ผู้พิกำรภำยใน
ภำยในสำนักงำนเทศบำล สำนักงำนเทศบำลตำบล
ตำบลแม่กำ
แม่กำ

พื้นที่
หมู่ที่ ๔

สำนักงำน
เทศบำล
ตำบลแม่กำ
สำนักงำน
เทศบำล
ตำบลแม่กำ
สำนักงำน
เทศบำล
ตำบลแม่กำ
สำนักงำน
เทศบำล
ตำบลแม่กำ
สำนักงำน
เทศบำล
ตำบลแม่กำ

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ดำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองช่ำง ทต.แม่
กำ,กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูภำค
จังหวัดพะเยำ
กองช่ำง ทต.แม่
กำ
กองช่ำง ทต.แม่
กำ
กองช่ำง ทต.แม่
กำ
กองช่ำง ทต.แม่
กำ
กองช่ำง ทต.แม่
กำ

14

15

ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของ
พื้นที่
ที่
กิจกรรม
20 โครงกำรก่อสร้ำงที่ล้ำง ก่อสร้ำงสิ่งอำนวย
สำนักงำนเทศบำลตำบล
รถของเทศบำลตำบล ควำมสะดวกแก่ผู้
แม่กำ
แม่กำ
พิกำรภำยในสำนักงำน
เทศบำลตำบลแม่กำ
21 โครงกำรก่อสร้ำงถนน ก่อสร้ำงถนนคอนกรีต หมูท่ ี่ ๑ บ้ำนหม้อแกง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค. เสริมเหล็ก (ค.ส.ล.)
ทอง
ส.ล.) ในหมู่บ้ำน หมู่ที่ ช่วงที่ ๑ กว้ำง ๔.๐๐
๑ บ้ำนหม้อแกงทอง
เมตร ยำว ๕๕ เมตร
หนำ ๐.๑๕เมตร
ช่วงที่ ๒ กว้ำง ๓.๐๐
เมตร ยำว ๔๕ เมตร
หนำ ๐.๑๕ เมตร
ช่วงที่ ๓ กว้ำง ๔.๐๐
เมตร ยำว ๔๖ เมตร
หนำ ๐.๑๕ เมตร
22 โครงกำรก่อสร้ำงรำง ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ หมู่ท่ี ๑๐ บ้ำนแม่กำท่ำ
ระบำยน้ำ คสล. รูปตัว คสล. รูปตัวยู พร้อมฝำ
ข้ำม
ยู พร้อมฝำปิด หมู่ที่
ปิด กว้ำง ๐.๗๐ ยำว
๑๐ บ้ำนแม่กำท่ำข้ำม ๑๔๐ เมตร

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ดำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

15

ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
23 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
คสล. รูปตัวยู พร้อมฝำปิด หมู่ที่
๑๔ บ้ำนแม่กำนำไร่เดียว
24 โครงกำรวำงท่อพร้อมบ่อพัก ซอย
๔ หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนแม่กำห้วยเคียน
25

โครงกำรลงหินคลุกถนนทำงเข้ำ
หมู่บ้ำน หมู่ที่ ๑๘ บ้ำนแม่ตำ
น้อย

26

โครงกำรปักหลักมุดที่ดิน
สำธำรณะประโยชน์ของเทศบำล
ตำบลแม่กำ

รำยละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ คสล.
หมู่ที่ ๑๔ บ้ำนแม่
รูปตัวยู พร้อมฝำปิด กว้ำง
กำนำไร่เดียว
๐.๘๐ ยำว ๑๒๒ เมตร
วำงท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ที่
หมู่ที่ ๑๖ บ้ำนแม่กำ
๑๖ บ้ำนแม่กำห้วยเคียน
ห้วยเคียน
กว้ำง ๐.๔๐ ยำว ท่อ
จำนวน ๑๒๓ ท่อ
ลงหินคลุกกว้ำง ๖.๐๐
หมู่ที่ ๑๘ บ้ำนแม่ตำ
เมตร ยำว ๕๐๐ เมตร
น้อย
หนำ ๐.๑๕ เมตร หมู่ที่
๑๘ บ้ำนแม่ตำน้อย
ปักหลักมุดทีด่ ินสำธำรณะ
ตำบลแม่กำ
ประโยชน์ของเทศบำลตำบล
แม่กำ

16
หน่วย
ดำเนินกำร
กองช่ำง
กองช่ำง

กองช่ำง

กองช่ำง

16

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

17

แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลแม่กำ
๒. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศำสตร์พัฒนำสังคม กำรศึกษำ และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
เพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำและวัฒนธรรมในพื้นที่และส่งเสริมด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำ กำรเรียนรู้ และมุ่งเน้นให้เยำวชนได้รับกำรศึกษำ
(๑) แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำศักยำภำพทุนทำงสังคม เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ และตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของ
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ที่
กิจกรรม
ดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๑ โครงกำรสนับสนุนและ สนับสนุนและส่งเสริม
ตำบลแม่กำ
“งำนพัฒนำชุมชน”
ส่งเสริมอำชีพรำษฎร
อำชีพรำษฎรตำบลแม่
สำนักปลัดเทศบำล
ตำบลแม่กำ
กำ
2 โครงกำรส่งเสริมกำดนัด ส่งเสริมกำดนัดยำมแลง ตำบลแม่กำ
“งำนพัฒนำชุมชน”
ยำมแลง
สำนักปลัดเทศบำล
3 โครงกำรส่งเสริมอำชีพ ส่งเสริมอำชีพทำไม้
ตำบลแม่กำ
“งำนพัฒนำชุมชน”
ทำไม้กวำดดอกหญ้ำ
กวำดดอกหญ้ำ
สำนักปลัดเทศบำล
4 โครงกำรส่งเสริมสวนผัก ส่งเสริมสวนผักรั้วกินได้
ตำบลแม่กำ
“งำนพัฒนำชุมชน”
รั้วกินได้
สำนักปลัดเทศบำล
5 โครงกำรเสริมสร้ำงและ เสริมสร้ำงและส่งเสริม
ตำบลแม่กำ
“งำนพัฒนำชุมชน”
ส่งเสริมศูนย์กำรเรียนรู้ ศูนย์กำรเรียนรู้
สำนักปลัดเทศบำล
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
6 โครงกำรส่งเสริมอำชีพ ส่งเสริมอำชีพทำไม้
ตำบลแม่กำ
“งำนพัฒนำชุมชน”
ทำขนมไทย
กวำดดอกหญ้ำ
สำนักปลัดเทศบำล
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( ๒ ) แนวทำงกำรพัฒนำ อนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิ
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๑ โครงกำรวันสตรีสำกล

รำยละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

สนับสนุนวันสตรี

ตำบลแม่กำ

2

โครงกำรวันสตรีไทย

สนับสนุนวันสตรี

ตำบลแม่กำ

3

โครงกำรฝึกอบรมเสริม
ทักษะควำมรู้กำรครอง
เรือน
โครงกำรมำรยำทไทยแก่
สตรี
โครงกำรอบรมธรรมเพื่อ
สตรี
โครงกำรส่งเสริมบทบำท
สตรีต่อชุมชน

ฝึกอบรมเสริมทักษะควำมรู้
กำรครองเรือน

ตำบลแม่กำ

เสริมสร้ำงมำรยำทไทยแก่
สตรี
ฝึกอบรมธรรมเพื่อสตรี

ตำบลแม่กำ

ส่งเสริมบทบำทสตรีต่อ
ชุมชน

ตำบลแม่กำ

4
5
6

ตำบลแม่กำ

ปัญญำท้องถิ่น

หน่วย
ดำเนินกำร
“งำนพัฒนำชุมชน”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนพัฒนำชุมชน”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนพัฒนำชุมชน”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนพัฒนำชุมชน”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนพัฒนำชุมชน”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนพัฒนำชุมชน”
สำนักปลัดเทศบำล

18

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
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

ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๗ อุดหนุนศูนย์ข้อมูล
ข่ำวสำรอำเภอเมือง
พะเยำ
๘ โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นคัพต่อต้ำนยำเสพ
ติด
9

10
11

รำยละเอียดของ
พื้นที่
กิจกรรม
อุดหนุนข้อมูลข่ำวสำร
อบต.บ้ำนตุ่น
จัดซื้อ – จัดจ้ำง
อำเภอเมืองพะเยำ
เพื่อเสริมสร้ำง
อำเภอเมืองพะเยำ
บุคลำกรในองค์กรและ
ระหว่ำงองค์กรมีควำม
รัก ควำมสำมัคคี (๑๔
อปท.)
โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำ เพื่อเสริมสร้ำง
เทศบำลตำบลแม่กำ
เพื่อสุขภำพตำบลแม่กำ ประชำชนทั่วไปมี
ควำมรัก ควำมสำมัคคี
และมีสุขภำพแข็งแรง
โครงกำรกำรแข่งขันกีฬำ เพื่อเสริมสร้ำงเยำวชน เทศบำลตำบลแม่กำ
ประเพณีแม่กำเกมส์
มีสุขภำพแข็งแรง
เยำวชนต้ำนภัยยำเสพติด
โครงกำรส่งเสริมและ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนำ
ตำบลแม่กำ
พัฒนำศักยภำพของเด็ก ศักยภำพของเด็กและ
และเยำวชนตำบลแม่กำ เยำวชน

หน่วย
ดำเนินกำร
“งำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผน”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

●

●

“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล
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●

20
ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

12

โครงกำรอลังกำร
ต้อนรับฤดูหนำว
โครงกำรประเพณียี่เป็ง
ลอยกระทง
โครงกำรแห่เทียน
พรรษำ
โครงกำรมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ
๕ ธันวำมหำรำช

13
14
15

16
17

18
19
20

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อส่งเสริมกำร
ต้อนรับฤดูหนำว
สืบสำนประเพณี

ตำบลแม่กำ

สืบสำนประเพณี

ตำบลแม่กำ

ผิดพลำด! ไม่ใช่กำร
เชื่อมโยงที่ถูกต้อง

ตำบลแม่กำ

โครงกำรมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ
๑๒ สิงหำมหำรำชินี
โครงกำรวันเด็ก
แห่งชำติ

เพื่อจงรักภักดีต่อ
สถำบัน
พระมหำกษัตริย์
เพื่อส่งเสริมเด็กให้มี
ควำมเจริญเติบโตใน
วันข้ำงหน้ำ

ตำบลแม่กำ

“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล

ตำบลแม่กำ

“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล

โครงกำรงำนบวงสรวง
พ่อขุนงำเมือง
โครงกำรมหำสงกำนต์
ก๋ำงจ้องกินปลำ

สืบสำนประเพณี

ตำบลแม่กำ

สืบสำนประเพณี

ตำบลแม่กำ

“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล

โครงกำรทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญำท้องถิ่น

สืบสำนประเพณี

พื้นที่

ตำบลแม่กำ

ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล
“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล

พ.ศ.๒๕๕๘
ต.ค พ.ย
ธ.ค

ม.ค

พ.ศ.๒๕๕๙
ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

●
●
●
ผิดพลำด!
ไม่ใช่กำร
เชื่อมโยง
ที่ถูกต้อง
●
ผิดพลำด!
ไม่ใช่กำร
เชื่อมโยง
ที่ถูกต้อง
●
●

“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล
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21

22

(๓) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๓ ส่งเสริมและสร้ำงองค์ควำมรู้ องค์กรชุมชน หรือภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของ
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ที่
กิจกรรม
ดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๑ โครงกำรพัฒนำสถำบัน พัฒนำสถำบัน
ตำบลแม่กำ
“งำนพัฒนำชุมชน”
ครอบครัวตำบลแม่กำ
ครอบครัวตำบลแม่กำ
สำนักปลัดเทศบำล
(๔) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๔ ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ เพื่อพัฒนำคนในชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของ
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ที่
กิจกรรม
ดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๑ สนับสนุนและส่งเสริม
เพื่อพัฒนำคุณภำพ
ตำบลแม่กำ
“งำนกำรศึกษำ”
ด้ำนกำรศึกษำศูนย์
กำรเรียนรู้ของเด็กเล็ก
สำนักปลัดเทศบำล
พัฒนำเด็กเล็ก
-รวมศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็ก
๒ สนับสนุนอำหำรกลำงวัน เพื่อสนับสนุนอำหำร
ตำบลแม่กำ
“งำนกำรศึกษำ”
กลำงวันของศูนย์
สำนักปลัดเทศบำล
พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน
แม่ต๋ำบุญโยง

22
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ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๓ สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำร
บริหำรสถำนศึกษำ

๔

สนับสนุนและส่งเสริม
ด้ำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ

๕

สนับสนุนและส่งเสริม
ด้ำนกำรศึกษำของศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
เพื่อสนับสนุนโครงกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย
กำรบริหำร
สถำนศึกษำ สำหรับ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
จำนวน 4 ศูนย์ ฯ
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริมอำหำรเสริม
(นม) ของโรงเรียนใน
พื้นที่ตำบลแม่กำ
จำนวน ๕ โรงเรียน
ชั้น ป.๔-ป.๖
เพื่อสนับสนุนและ
ส่งเสริม อำหำรเสริม
(นม)ของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก จำนวน ๔
ศูนย์ฯ

พื้นที่
ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
“งำนกำรศึกษำ”
สำนักปลัดเทศบำล

ตำบลแม่กำ

งำนกำรศึกษำ
สำนักปลัดเทศบำล

ตำบลแม่กำ

งำนกำรศึกษำ
สำนักปลัดเทศบำล
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พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

24

ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๖ สนับสนุนและส่งเสริม
อำหำรกลำงวันศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก
๗

สนับสนุนและส่งเสริม
อำหำรกลำงวันแก่
สถำนศึกษำ

๘

อุดหนุนให้สถำนศึกษำ

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
อุดหนุนอำหำร
กลำงวันศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก จำนวน 3
ศูนย์ฯ
อุดหนุนอำหำร
กลำงวันแก่
สถำนศึกษำ ป.๑-ป.๖
จำนวน ๕ โรงเรียน
อุดหนุนอำหำร
กลำงวันแก่
สถำนศึกษำ ม.๑-ม.๖
จำนวน ๒ โรงเรียน
๑. โรงเรียนอนุบำล
เมืองบ้ำนโทกหวำก
๒. รงเรียนบ้ำนแม่กำ

พื้นที่
ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
งำนกำรศึกษำ
สำนักปลัดเทศบำล

ตำบลแม่กำ

งำนกำรศึกษำ
สำนักปลัดเทศบำล

ตำบลแม่กำ

งำนกำรศึกษำ
สำนักปลัดเทศบำล

24

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

25

(๕) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๕ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำทำงสังคม
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของ
พื้นที่
ที่
กิจกรรม
๓ โครงกำรสงเครำะห์
สงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส
ตำบลแม่กำ
ผู้ด้อยโอกำส
(๖) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๖ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหำด้ำนสำธำรณสุข

หน่วย
ดำเนินกำร
“งำนพัฒนำชุมชน”
สำนักปลัดเทศบำล

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๑ อุดหนุนอำสำสมัคร
สำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน
โครงกำรพัฒนำงำน
สำธำรณสุขมูลฐำน
๒ โครงกำรส่งเสริมสุขภำพ
รำษฎรตำบลแม่กำ
๓ จัดซื้อยำและเวชภัณฑ์
สำนักงำนและออกหน่วย
เคลื่อนที่

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

รำยละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

สนับสนุนกำรพัฒนำ
สำธำรณสุขมูลฐำนในเขต
ตำบลแม่กำ

ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
กองสำธำรณสุข

ส่งเสริมสุขภำพรำษฎร
ตำบลแม่กำ
สนับสนุนจัดซื้อยำและ
เวชภัณฑ์สำนักงำนและ
ออกหน่วยเคลื่อนที่

ตำบลแม่กำ

กองสำธำรณสุข

ตำบลแม่กำ

กองสำธำรณสุข

25
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ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

โครงกำรอบรมใช้สมุนไพร อบรมใช้สมุนไพรตะไคร้
ตะไคร้หอม ควบคุมและ หอม ควบคุมและป้องกัน
ป้องกันโรคไข้เลือดออกใน โรคไข้เลือดออกใน อสม.
อสม.
โครงกำรจัดซื้อทรำยอะเบท จัดซื้อทรำยอะเบท เพื่อ
เพื่อควบคุมไข้เลือดออก ควบคุมไข้เลือดออก
โครงกำรพัฒนำศักยำภำพ พัฒนำศักยำภำพกำร
กำรทำงำนของอำสำสมัคร ทำงำนของอำสำสมัคร
สำธำรณสุข
สำธำรณสุข

พื้นที่
ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
กองสำธำรณสุข

ตำบลแม่กำ

กองสำธำรณสุข

ตำบลแม่กำ

กองสำธำรณสุข

26

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
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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(๗) แนวทำงกำรพัฒนำที่ ๒.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบกำรจัดสวัสดิกำรประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อสร้ำงหลักประกันควำมมั่นคง
ลำดับ โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๑ จ่ำยเบี้ยยังชีพ

รำยละเอียดของกิจกรรม
-เพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนของคนชรำ
-เพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนของคนพิกำร
-เพื่อบรรเทำควำม
เดือดร้อนของผู้ติดเชื้อ
เอดส์

พื้นที่
ตำบลแม่กำ

หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
“งำนพัฒนำชุมชน”
สำนักปลัดเทศบำล

27
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แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕9
เทศบำลตำบลแม่กำ
3. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์ด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
- เพื่อให้เทศบำลตำบลแม่กำมีกำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เช่น แหล่งน้ำ ดิน ป่ำไม้ แร่ธำตุ คุณภำพและสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย
หมอกควัน ไฟป่ำ และแหล่งน้ำสำคัญอย่ำงมีส่วนร่วม
( ๓ ) แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมและพัฒนำศักยำภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนมลภำวะ เกี่ยวกับกำรกำจัดขยะ น้ำเสีย หมอกควัน
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ที่
ดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๑ โครงกำรถุงพลำสติกเพื่อจัดเก็บ จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ตำบลแม่กำ
กองช่ำง,กอง
ขยะมูลฝอยและสิ่งดูดปฏิกูล
ปฏิกูลตำบลแม่กำ
สำธำรณสุข
ตำบลแม่กำ
2 โครงกำรปรับปรุงบ่อขยะเทศบำล ปรับปรุงบ่อขยะเทศบำล
ตำบลแม่กำ
กองช่ำง,กอง
ตำบลแม่กำ
ตำบลแม่กำ
สำธำรณสุข
3 โครงกำรหมู่บ้ำนนำร่องในกำร
หมู่บ้ำนนำร่องในกำร
ตำบลแม่กำ
กองช่ำง,กอง
จัดกำรขยะ
จัดกำรขยะ
สำธำรณสุข
4 โครงกำรอบรมและศึกษำดูงำน หมู่บ้ำนนำร่องในกำร
ตำบลแม่กำ
กองช่ำง,กอง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
จัดกำรขยะ
สำธำรณสุข
จัดกำรขยะผู้นำชุมชนและ อสม.
5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ อบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำร ตำบลแม่กำ
กองช่ำง,กอง
กำรคัดแยกขยะ
คัดแยกขยะ
สำธำรณสุข
6 โครงกำรพ่นหมอกควัน ควบคุมและ พ่นหมอกควัน ควบคุมและ ตำบลแม่กำ
กองสำธำรณสุข
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
7 โครงกำรจัดซื้อน้ำยำพ่นหมอกควัน จัดซื้อน้ำยำพ่นหมอกควัน
ตำบลแม่กำ
กองสำธำรณสุข
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ป้องกันโรคไข้เลือดออก
28
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ดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕9
เทศบำลตำบลแม่กำ
๔. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำควำมมั่นคงและรักษำควำมสงบเรียบร้อย
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
- เพื่อให้เทศบำลตำบลแม่กำมีกำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย
( ๑ ) แนวทำงกำรพัฒนำ ปกป้องและเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ที่
ดำเนินกำร
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๑ โครงกำร / กิจกรรม ที่
โครงกำรปกป้องสถำบัน อำสำสมัคร ตำบลแม่กำ สำนักปลัดเทศบำล
เทศบำลดำเนินกำรตำม ปกป้องสถำบัน (อสป)โครงกำรปลูก
นโยบำยผู้บริหำรท้องถิ่น ป่ำเฉลิมพระเกียรติ โครงกำรส่งเสริม
อำเภอจังหวัดกรมส่งเสริม กำรเรียนรู้ผู้สูงอำยุตำบลแม่กำ
ฯ กระทรวงมหำดไทย
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
และรัฐบำล
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรีในโอกำสฉลองพระชนมำยุ
๕ รอบ ๒เมษำยน ๒๕๕๘โครงกำร
อบรมผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล
พนักงำนเทศบำลและประชำชน เช่น
ด้ำนคุณธรรมและจริยธรรมโครงกำร
เกษตรทษฎีใหม่ตำมพระรำชดำริ

29
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(๒ ) แนวทำงกำรพัฒนำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม

ลำดับ
ที่
2 โครงกำรอบรมเยำวชนรุ่น
ใหม่รวมใจต้ำนยำเสพติด
3 โครงกำรพัฒนำศักยำภำพ
ผู้นำชุมชนประชำชนและ
เยำวชนในกำรแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด
4 โครงกำรป้องกันเฝ้ำระวัง
และแก้ไขปัยหำยำเสพติดด
ภำยในรงเรียน

พื้นที่

อบรมเยำวชนรุ่นใหม่รวมใจต้ำนยำ
เสพติด
พัฒนำศักยำภำพผู้นำชุมชน
ประชำชนและเยำวชนในกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติด

ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
กองสำธำรณสุข

ตำบลแม่กำ

กองสำธำรณสุข

ป้องกันเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติดภำยในรงเรียน

ตำบลแม่กำ

กองสำธำรณสุข

30

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
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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ลำดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

( ๓ ) แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำศักยำภำพด้ำนควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
หน่วย
ดำเนินกำร
โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย
โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำล
โครงกำรสัปดำห์ป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
โครงกำรพัฒนำศักยำภำพ
เจ้ำหน้ำที่ป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัย
โครงกำรจัดระเบียบสังคม
ร้ำนค้ำและสถำน
ประกอบกำร
โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย
ป้องกันและลดอุบตั ิเหตุทำงถนนช่วง
เทศกำล

ตำบลแม่กำ

สัปดำห์ป้องกันและระงับอัคคีภัย

ตำบลแม่กำ

พัฒนำศักยำภำพเจ้ำหน้ำที่ป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย

ตำบลแม่กำ

จัดระเบียบสังคมร้ำนค้ำและสถำน
ประกอบกำร

ตำบลแม่กำ

สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยป้องกัน ฯ

ฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพล
เรือน

ตำบลแม่กำ

สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยป้องกัน ฯ

ตำบลแม่กำ

สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยป้องกัน ฯ
สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยป้องกัน ฯ
สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยป้องกัน ฯ
สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยป้องกัน ฯ
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ลำดับ
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

๗

โครงกำรฝึกอบรมทบทวน
อำสำสมัครป้องกันภัยไฟป่ำ

รำยละเอียดของกิจกรรม
ฝึกอบรมทบทวนอำสำสมัครป้องกันภัย
ไฟป่ำ

พื้นที่
ตำบลแม่กำ

๔ ) แนวทำงกำรพัฒนำ เตรียมควำมพร้อมเพื่อรองรับปัญหำภัยธรรมชำติ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
ที่

หน่วย
ดำเนินกำร

พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
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สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยป้องกัน ฯ

หน่วย
ดำเนินกำร

๑

โครงกำรป้องกันหรือยับยั้ง
ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

ตำบลแม่กำ

สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยป้องกัน ฯ

๒

โครงกำรบรรเทำควำม
เดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน

บรรเทำควำมเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉิน

ตำบลแม่กำ

สำนักปลัดเทศบำล
ฝ่ำยป้องกัน ฯ
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ลำดับ
ที่
1

๔. เสริมสร้ำงควำมปองดองและสมำนฉันท์ของคนในชำติ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
ตำบลแม่กำ
พืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
พระรำชดำริ สมเด็จพระเทพ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ)
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี (อพ.สธ)

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัดเทศบำล
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แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๕๙
เทศบำลตำบลแม่กำ
๕. ภำยใต้ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
- เพื่อให้เทศบำลตำบลแม่กำมีกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในองค์กร
(๑) แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเวทีเรียนรู้ภำคประชำสังคม
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๑ ครุภัณฑ์สำนักงำน
(เครื่องปรับอำกำศ)

๒

ครุภัณฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
-จัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ
ห้องงำนวิเครำะห์
นโยบำยและแผน
จำนวน ๑ เครื่อง
-จัดซื้อโต๊ะและเก้ำอี้
เจ้ำพนักงำนป้องกันฯ
-จัดซื้อตู้เก็บเอกสำร
(กองคลัง)
จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

พื้นที่
สำนักงำนเทศบำล
ตำบลแม่กำ

สำนักงำนเทศบำล
ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัดเทศบำล

สำนักปลัดเทศบำล
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ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๓ ครุภัณฑ์ดับเพลิง

๔

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๕

ครุภัณฑ์โฆษณำและ
เผยแพร่
ครุภัณฑ์อื่น ๆ

๖

๗

จัดตั้งสำนักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบำลตำบลแม่
กำ

รำยละเอียดของ
พื้นที่
กิจกรรม
-จัดซื้อหัวฉีดดับเพลิง
สำนักงำนเทศบำล
-จัดซื้อสำยดับเพลิง
ตำบลแม่กำ
-จัดซื้อชุดดับเพลิงภำยใน
อำคำรพร้อมช่วยเครื่อง
หำยใจแบบสพำยหลัง
-จัดซื้อเครื่อง
สำนักงำนเทศบำล
คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุค)
ตำบลแม่กำ
-จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด
เลเซอร์
-ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต สำนักงำนเทศบำล
ตำบลแม่กำ
-จัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ
สำนักงำนเทศบำล
แรงดันสูง
ตำบลแม่กำ
-จัดซื้อเครื่องปั๊มลม
-จัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต์
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
สำนักงำนเทศบำล
เทศบำลตำบลแม่กำ
ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัดเทศบำล

สำนักปลัดเทศบำล

สำนักปลัดเทศบำล
สำนักปลัดเทศบำล

สำนักปลัดเทศบำล
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ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๘ ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและ
ขนส่ง
๙ ผังเมืองรวม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)

พื้นที่

หน่วย
ดำเนินกำร
กองสำธำรณสุข
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สำนักงำนเทศบำล
ตำบลแม่กำ
บูรณำกำรภำรกิจระหว่ำง
ตำบลแม่กำ
กองช่ำงอ ทต.แม่กำ
สนง. โยธำธิกำร,อบต.แม่
,สนง.โยธำธิกำร ,
นำเรือ,อบต.แม่ใส ในกำร
อบต.แม่นำเรือ,อบต.
จัดผังเมืองรวม
แม่ใส

(๒) แนวทำงกำรพัฒนำ ส่งเสริมสนับสนุนกำรสร้ำงเวทีเรียนรู้ภำคประชำสังคม
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๑ โครงกำรทัศนศึกษำดูงำน

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
ศึกษำดูงำนของสมำชิก
สภำ เทศบำลคณะ
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำร
พนักงำน พนักงำนจ้ำง

พื้นที่
นอกเขตเทศบำล
ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัดเทศบำล
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(๓) แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำสมรรถนะขององค์กร และบุคลำกรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
หน่วย
พ.ศ.๒๕๕๘
พ.ศ.๒๕๕๙
ที่
ดำเนินกำร ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
๑ โครงกำรพัฒนำระบบ
พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำน
เทศบำล
กองคลัง
สำรสนเทศด้ำนโครงสร้ำง โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบแผนที่ ตำบลแม่กำ
กองช่ำง
พื้นฐำนระบบแผนที่
๒ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเพิ่ม
เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
เทศบำล
กองคลัง
ประสิทธิภำพกำรจัดเก็บ
รำยได้ของเทศบำล
ตำบลแม่กำ
รำยได้
(๔) แนวทำงกำรพัฒนำ พัฒนำสมรรถนะขององค์กร และบุคลำกรเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ
ลำดับ
โครงกำร/กิจกรรม
ที่
๑ สนับสนุนกำรจัดทำแผน
ชุมชน

2

โครงกำรประชุมประชำคม

รำยละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

ส่งเสริมองค์ควำมรู้
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำท
หน้ำที่แผนชุมชน
-พัฒนำศักยภำพ
คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.)
เพื่อสนับสนุนกำรจัดทำปน
พัฒนำเทศบำลตำบลแม่กำ

ตำบลแม่กำ

ตำบลแม่กำ

หน่วย
ดำเนินกำร
“งำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผน"
สำนักปลัดเทศบำล

“งำนวิเครำะห์นโยบำย
และแผน"
สำนักปลัดเทศบำล
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ส่วนที่ ๓
กำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนดำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติ
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเป็นหน้ำที่ที่สำคัญในกำรดำเนินงำนพัฒนำองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
ท้องถิน่ เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำของเทศบำลตำบลแม่กำเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง
และมีประสิทธิภำพ มีคณะกรรมกำรประกอบจำกหลำยฝ่ำยรวมกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ำยบริหำร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งกำรที่
คณะกรรมกำรมำจำกหน่วยงำนหลำยฝ่ำยนี้จะทำให้กำรติดตำมและประเมินผลเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
และผลของกำรประเมินสำมำรถวัดผลของกำรบรรลุและวัดควำมสำเร็จของโครงกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรแก้ไข
หรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรได้อย่ำงแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทรำบแนวทำงและกลไกในกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
กำร อันเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำแผนดำเนินงำนในปีต่อไปและเป็นกำรสร้ำงแนวทำงกำรมีส่วนร่วมแบบ
บูรณำกำรจำกทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
๑. กำรติดตำมและประเมินผล
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยมีหน้ำที่ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๙ดังนี้
๑. กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
๒. ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
๓. รำยงำนผลและแสดงควำมคิดเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อสภำท้องถิ่น
ผู้บริหำรท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลแผนพัฒนำต่อสภำท้องถิ่นให้ประชำชนใน
ท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกัน อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกำศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนจำมเห็นสมควร
กำรตรวจสอบโดยอำเภอ
โดยมีหน้ำที่กำกับดูแลให้เทศบำลตำบลใช้แผนพัฒนำของเทศบำลเป็นแนวทำงจัดทำเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
โดยตรวจสอบกำรดำเนินงำนของเทศบำลในอำนำจกำรกำกับดูแลของนำยอำเภอเมืองพะเยำตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ ๒๔๙๖ มำตรำ ๗๑ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
กำรตรวจสอบและติดตำมโดยประชำคม
๑. เทศบำลตำบลแต่งตั้งผู้แทนประชำชนหรือผู้แทนประชำคมข้อเสนอของประชำชน โดย
เลือกผู้ที่มีควำมรู้หรือมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในคณะกรรมกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธีสอบรำคำ ประกวดรำคำ และวิธีพิเศษ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำร
พัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ วรรคสอง โดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชำคมใน
เขตพื้นที่ดำเนินกำรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรด้วยอย่ำงน้อย ๒ คน
๒. ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชำคมรวมทั้งประชำชนทั่วไปสำมำรถตรวจสอบและดำเนินงำน
ของเทศบำลตำบลให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
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๓. เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้คณะผู้บริหำรประชุมชี้แจงผลกำรดำเนินงำนในรอบปีต่อประชำคม
ตำบลเพื่อให้ประชำชนได้แสดงควำมเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลกำรดำเนินงำน
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