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สวนที่ 1 บทนํา
1.1 บทนํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันใหความสําคัญ
กับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการกําหนด
นโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหนาที่ของ
ตนเองโดยเฉพาะ
นอกจากนี้พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ
ใหแกการปกครองสวนทองถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวา
ดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกลาวจัดทําขึ้นเพื่อใหกระจายอํานาจ
เปนไปอยางโปรงใสและสามารถตรวจสอบได องคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงมีอํานาจกวางขวางขึ้น ซึ่ง
มิใชมีหนาที่บริการสาธารณะพื้นฐานแกประชาชนในทองถิ่นเทานั้น แตรวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทองถิ่น และเปนองคกรที่เปดใหประชาคมทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหาร
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมาก
เทศบาลตําบลแมกา
ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลซึ่งเปนแผนที่กําหนด
ยุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการพัฒนา ในชวง
3 ป(2554-2556) และไดจัดทําแผน3ปซึ่งเปนแผนที่เชื่อมโยงกับการจัดทํางบประมาณประจําป เนื่องจากมี
ลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนการ โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสําหรับงบประมาณแตละป โดย
ครอบคลุมระยะเวลา 3 ป และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป เพื่อใหสอดคลองกับแผน 2
ประเภทนั้นเพื่อเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนของเทศบาล
พ.ศ.2548 เทศบาลตําบลแมกาโดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมกาและคณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2554 โดยมีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตําบล
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2554 ของเทศบาลตําบลแมกาขึ้นและเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานของ
โครงการตางๆที่ไดรับการอนุมัติใหดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2554 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทํางานเกี่ยวกับหนวยงานอื่นๆ รวมทั้งการจําแนกรายละเอียดตางๆ
ของแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการการติดตามการประมวลผลเมื่อสิ้นปมีความสะดวกมากขึ้น
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนการพัฒนาเทศบาลตําบลแมกามุงหวังวาแผนปฏิบัติ
การฉบับนี้จะเปนประโยชนตอการติดตามและประมวลผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติใชเปนอยางดี
1.2 วัตถุประสงคของแผนดําเนินงาน
1. เพื่อใหการดําเนินงานการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามปในปงบประมาณ
พ.ศ2554 ของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
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2. เพื่อใหการติดตามประเมินผลและการตรวจสอบการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติใชมีความสะดวกและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณของ เทศบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 ขั้นตอนการจัดการทําแผนดําเนินงาน
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 (หมวด5ขอ26) ไดกําหนดใหเทศบาลจัดทําแผนดําเนินงานโดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ
เทศบาล หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นๆที่ตอง
ดําเนินงานของเทศบาลแลวจัดทํารางแผนการดําเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถิ่น
ประกาศเปนแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ตองปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ประกาศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันและตองปดประกาศ
ไวอยางนอยสามสิบวัน
1.4 แนวทางในการจัดทําแผนดําเนินงาน
แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานผูบริหารในทองถิ่น เพื่อควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนเครื่องมือในการติดตามดําเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทําดังนี้
1. เปนแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนการดําเนินงาน(Action Plan)
2. จัดทําหลังจากที่ไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว
3. แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณระยะเวลาที่ชัดเจน และแสดงถึงการ
ดําเนินงานจริง
4. เปนการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่จะเขามาดําเนินงานในพื้นที่เทศบาล
1.5 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. ทําใหการดําเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปงบประมาณ มีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ
3. เพื่อใหการใชจายงบประมาณในแตละปของหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจํานวนงบประมาณที่ตองจายจริงในแตละป
5. สามารถบริหารเวลาในการดําเนินงานโครงการของทุกสวนของเทศบาลตําบลแมกา
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6. สามารถนําแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะหปญหาอันเกิดจากการดําเนินโครงการตางๆตาม
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไดอยางถูกตอง
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สวนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
การจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้นมี
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบาลตําบลแมกาในปงบประมาณ
พ.ศ.2554 ซึ่งจะนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลการพัฒนา
เทศบาลตําบลแมกาโดยประกอบดวย
1.1 สรุปงบหนาแผนการดําเนินงาน
1.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับทั้งในระบบและนอกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
การศึกษา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ
ระบบการเรียนรูตลอดฃีวิต
แนวทางการพัฒนาที่ 1.4 สงเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการสาธารณสุข
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5 เสริมสรางสุขภาพอนามัย
ของประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.6 สงเสริมและสนับสนุนกีฬา
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละ
ของงบประมาณ
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หนวยดําเนินงาน

77.78

3,820,858

10.50

สํานักปลัด

2

7.41

380,000

1.04

สํานักปลัด

4

14.81

1,080,000

2.97

สํานักปลัด

4

100.00

8,974,000

92.46

สํานักปลัด

17

32.08

14,254,858

54.58

6

ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยอดยกมา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.7 อนุรักษ ฟนฟู สืบสานคุณคา
ศิลปวัฒนธรม ประเพณีและภมิปญญาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1.8 เพิ่มศักยาภาพและสงเสริม
สถาบันศาสนา
แนวทางการพัฒนาที่ 1.9 สงเสริมการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว
แนวทางการพัฒนาที่ 1.10 ขยายโอกาสและใหความ
คุมครองทางสังคม
แนวทางการพัฒนาที่ 1.11 การใหการสงเคราะหใหแก
ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
แนวทางการพัฒนาที่ 1.12 สงเสริมกิจกรรมการมี
สวนรวมของเด็ก เยาวชนและประชาชน
รวม

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละ หนวยดําเนินงาน
ที่ดําเนินงาน โครงการทั้งหมด
ของงบประมาณ
7

77.78

3,820,858

10.50 สํานักปลัด

2

7.41

380,000

1.04 สํานักปลัด

4

14.81

1,080,000

2.97 สํานักปลัด

4

100.00

8,974,000

92.46 สํานักปลัด

17

32.08

14,254,858

54.58
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.บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุน
การสรางอาชีพ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
และสินคาชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3 สงเสริมการผลิตและ
สนับสนุนการใชพลังงานทดแทน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4 สนับสนุนและสงเสริม
การผลิต การตลาด สินคาปลอดภัยและไดมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 พัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
แนวทางการพัฒนาที่ 2.6 การดูแลและแกไขปญหา
ผลผลิตทางการเกษตร
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

1

16.67

0

0

สํานักปลัด

1

50.00

0

0.00

สํานักปลัด

1

33.33

0

0

สํานักปลัด

1

33.33

100,000

18.33

สํานักปลัด

6

66.67

3,155,500

4.65

สํานักปลัด

10

3,255,500

รอยละ หนวยดําเนินงาน
ของงบประมาณ
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ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยอดยกมา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.7 พัฒนาองคกรภาคการ
เกษตรอุตสาหกรรมและการพาณิชย
แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 สงเสริมการดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.8 สงเสริมการดํารงชีวิต
ตามแนวปรั๙ญาและเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.9 พัฒนาเสนทางคมนาคม
การขนสง โทรคมนาคม ไฟฟา และโครงสราง
อื่น ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.10 พัฒนาปรับปรุง ฟนฟู
แหลงน้ํา ระบบการสงน้ําทางการเกษตรและ
ระบบประปา
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน
8
5

คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละ หนวยดําเนินงาน
โครงการทั้งหมด
ของงบประมาณ
3,055,000
41.67
738,900 7.00
สวนโยธา

1

12.50

738,900

1.48

14

31.82

4,532,800

3.00

สํานักปลัด

9

ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยอดยกมา
แนวทางการพัฒนาที่ 2.11 พัฒนาแหลงทองเที่ยว
และการบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาที่ 2.12 สงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจและการทองเที่ยวและการบริการ
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน
8
5

คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละ หนวยดําเนินงาน
โครงการทั้งหมด
ของงบประมาณ
3,055,000
41.67
738,900 7.00
สวนโยธา

1

12.50

738,900

1.48

14

31.82

4,532,800

3.00

สํานักปลัด
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 อนุรักษ ฟนฟู และบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ควบคูกับการปองกัน
การบุกรุกทําลาย แหลงน้ํา ดิน ปาไม แรธาตุ ๆ
และอื่น ๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 บานเมืองสะอาด
ปลอดมลพิษ มีการบริหารจัดการคุณภาพและ
สิ่งแวดลอม ขยะ น้ําเสีย หมอกควัน ไฟปาและ
แหลงน้ําสําคัญอยางมีสวนรวม
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ จํานวนงบประมาณ รอยละ หนวยดําเนินงาน
โครงการทั้งหมด
ของงบประมาณ

1

14.29

100,000

12.50

สํานักปลัด

1

16.67

360,000

0.64

สํานักปลัด

2

15.38

460,000

0.81
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ดานความมั่นคงและ
ความสงบเรียบรอย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การปองกันและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัคริย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 พัฒนาระบบการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 สงเสริมและสนับสนุน
การปองกันอาขญากรรม อุบัติภัย และสาธารณภัย
การอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 สรางความมั่นคงของ
หมูบานตามแนวชายแดน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 การปองกันและแกไข
ปญายาเสพติด
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

0.00
100,000

รอยละ หนวยดําเนินงาน
ของงบประมาณ

0.00

สํานักปลัด

22.22

สํานักปลัด

0.00

สํานักปลัด

1

50.00

0

0.00

3

50.00

370,000

43.53

สํานักปลัด

1

33.33

10,000

9.09

สํานักปลัด

5

31.25

480,000

24.87

0
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ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยอดยกมา
แนวทางการพัฒนาที่ 4.6 การสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 4.7 การปองกันและแกไข
ปญหาแรงงาน การคามนุษย แรงงานตางดาว
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละ หนวยดําเนินงาน
ของงบประมาณ

1

50.00

100,000

22.22

1

6.25

100,000

5.18

สํานักปลัด
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
ยุทธศาสตร/แนวทาง
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 การบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาศักยภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกรและการ
จัดทําแผนชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 พัฒนาบุคลากร
แนวทางการพัฒนาที่ 5.3 พัฒนารายไดและ
การจัดเก็บภาษี
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4 พัฒนาระบบและคุณภาพ
การใหบริการประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.5 การพัฒนาระบบสารสนเทศ
สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร
รวม

จํานวนโครงการ
ที่ดําเนินงาน

คิดเปนรอยละของ
โครงการทั้งหมด

จํานวนงบประมาณ

รอยละ หนวยดําเนินงาน
ของงบประมาณ

5

45.45

615,000

3.19

สํานักปลัด/ฝายคลัง
ฝางชาง

4

80.00

929,000

48.13

1

50.00

50,000

3.85

สํานักปลัด/ฝายคลัง
ฝางชาง
สํานักปลัด/ฝายคลัง

3

42.86

141,000

2.48

สํานักปลัด

2

40.00

75,000

4.17

สํานักปลัด

15

51.72

1,810,000

6.09
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แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
(ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต)
1. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
เพื่อใหการพัฒนาดานสังคมในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสงเสริมดานตาง ๆ เชน ดานสังคม การเรียนรู และมุงเนนใหเยาวชนไดรับการศึกษา
( 1 ) แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบ
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ 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 สนับสนุนและสงเสริมดาน - เพื่อสงเสริมอาหารเสริม จํานวน 4 สํานักงานปลัด
การศึกษาของสถานศึกษา อาหารเสริม (นม) ศูนย ศูนย ฯ
พัฒนาเด็กเล็ก
2 สงเสริมดานการศึกษาของ เพื่อสงเสริมอาหารเสริม จํานวน 5 สํานักงานปลัด
สถานศึกษา
อาหารเสริม (นม) สังกัด แหง
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก -เพื่อจายเปนคาสนับสนุน จํานวน 4 สํานักงานปลัด
อาหารกลางวันแกศูนย ศูนย ฯ
พัฒนาเด็กเล็ก

15

ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
4 โครงการสนับสนุนและ - เพื่อจายเปนคาพาหนะ จํานวน 4 สํานักงานปลัด
สงเสริมดานการศึกษาของ นําสงเด็กไปสถานศึกษา ศูนย ฯ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ลําดับที่
1

ลําดับที่
1

(2) แนวทางการพัฒนา เสริมสรางและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการใหบรการสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2553
กิจกรรม
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
พัฒนาศักยาภาพ อสม.
-เพื่อเพิ่มความรู ทักษะ เทศบาลตําบล (ฝายสาธารณสุข)
ในการปฏิบัติงานดาน แมกา
สาธารณสุข ของ อสม.
(3) แนวทางการพัฒนาเสริมสรางสุขภาพอนามัยของประชาชน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2553
กิจกรรม
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
โครงการสงเสริมสุขภาพราษฎร -เพื่อสงเสริมสุขภาพ เทศบาลตําบล (ฝายสาธารณสุข)
ตําบลแมกา
อนามัยของประชาชน. แมกา

พ.ศ.2554
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ.2554
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

(4) แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการกีฬา
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
กิจกรรม
ดําเนินการ 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 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน เพื่อจัดการแขงขันกีฬา สํานักปลัด สํานักปลัด
และประชาชน ตอตานยาเสพติด ฟุตบอลเยาวชน และ (งานการศึกษา (งานการศึกษา ฯ)
ประชาชน
ฯ)
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ลําดับที่
1

2
3

4

ลําดับที่

(3) แนวทางการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู สืบสานคุณคาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของ
พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
กิจกรรม
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กิจกรรมงานประเพณีและ
เพื่อจัดงานประเพณีและ เทศบาลตําบล สํานักปลัด
วัฒนธรรมทองถิ่น งานพิธีทาง วัฒนธรรมทองถิ่น งาน แมกา
(งานการศึกษา ฯ)
ศาสนาและพระราชพิธี และรัฐพิธี พิธีทางศาสนาและพระ
ตาง ๆ
ราชพิธี และรัฐพิธีตาง
ๆ
อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ เพื่อจายเปนคาจัดงาน เทศบาลตําบล สํานักปลัด
เมืองพะเยา
กาชาด
แมกา
(งานการศึกษา ฯ)
อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด เพื่อจายเปนคาจัดงาน เทศบาลตําบล สํานักปลัด
พะเยา
ประเพณีบวงสรวงพอ แมกา
(งานการศึกษา ฯ)
ขุนงําเมือง
อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด เพื่อจายเปนคาจัดงาน เทศบาลตําบล สํานักปลัด
พะเยา
ประเพณีงานลิ้นจี่ แมกา
(งานการศึกษา ฯ)
(3) แนวทางการพัฒนา สงเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัว
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

1 โครงการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัว

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
เพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว เทศบาล สํานักปลัด
ตําบลแมกา
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ลําดับที่

(3) แนวทางการพัฒนา –ขยายโอกาสใหความคุมครองทางสังคม
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่

หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ 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 ชวยเหลือผูประสบภัยภิบัติตาง เพื่อใหความชวยเหลือ เทศบาล สํานักปลัด
ๆ
ผูประสบภัยภิบัติ
ตําบลแมกา
( 4 ) แนวทางการพัฒนา การใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ 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 โครงการเสริมสราง เพื่อเปนคาจัดซื้อวัสดุ หมูที่ 1-18 สํานักปลัด
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ อุปกรณ ในการเสริมสราง
(งานพัฒนาชุมชน)
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
2 สงเคราะหเบี้ยยังชีพ เพื่อจายคาเบี้ยยังชีพ หมูที่ 1-18 สํานักปลัด
(ทุกเดือน)
ผูสูงอายุ
ผูสูงอายุ
(งานพัฒนาชุมชน)
3 สงเคราะหผูพิการ เพื่อจายคาเบี้ยผูพิการ หมูที่ 1-18 สํานักปลัด
(ทุกเดือน)
(งานพัฒนาชุมชน)
4 สงเคราะห000ผูติดเชื้อ เพื่อจายคาเบี้ยผูติดเชื้อเอดส หมูที่ 1-18 สํานักปลัด
(ทุกเดือน)
เอดส
(งานพัฒนาชุมชน)
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(3) แนวทางการพัฒนา –สงเสริมกิจกรรมมีสวรวมของเด็ก เยาวชน และประชาชน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่
หนวย
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ 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 สนับสนุนการเลือกตั้งทุก เพื่อสงเสริมประชาธิปไตย เทศบาล สํานักปลัด
ระดับ
ตําบลแมกา
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แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร การแกไขปญหาความยากจนและกระจายรายได)
2. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาเศรษฐกิจ
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกามีการพัฒนาและสงเสริมดานเศรษฐกิจพอเพียงแนวทางการพัฒนา เชน สงเสริมอาชีพ ดานการเกษตร เปนตน
( 1 ) แนวทางการพัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการสรางอาชีพใหแกประชาชนและชุมชน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ พื้นที่ หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
กิจกรรม
ดําเนินการ 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 โครงการสนับสนุนและ เสรมสรางคุณภาพ เขตเทศบาล สํานักปลัด
สงเสริมอาชีพราษฏร ชีวิตผูสูงอายุตําบลแม ตําบลแมกา
ตําบลแมกา
กา
( 1 ) แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ พื้นที่ หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
กิจกรรม
ดําเนินการ 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 สงเสริมและพัฒนา เพื่อใหเกษตรกรมี เทศบาล สํานักปลัด
วิสาหกิจชุมชน
รายได
ตําบลแมกา
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( 3 ) แนวทางการพัฒนา พัฒนาองคกรภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการพาณิชย
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ พื้นที่
หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
กิจกรรม
ดําเนินการ 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 โครงการเกษตรปลอด จัดทําฝกอบรมและ เขตเทศบาล สํานักปลัด
สารพิษ
แปลงสาธิต ตําบลแมกา
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( 4 ) แนวทางการพัฒนา พัฒนาเสนทางคมนาคม การขนสง โทรคมนาคม ไฟฟา และโครงสรางพื้นฐาน อื่น ๆ
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ พื้นที่ หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
กิจกรรม
ดําเนินการ 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 สงเสริมกลุมอาชีพตําบล เพื่อพัฒนากลุมอาชีพ ตําบลแมกา สํานักปลัด
แมกา
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ลําดับ
ที่
1
3

( 5 ) แนวทางการพัฒนา พัฒนาเสนทางคมนาคม การขนสง โทรคมนาคม ไฟฟา และโครงสรางพืน้ ฐานอื่น ๆ
โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของ
พื้นที่
หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
กิจกรรม
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
กอสรางถนน
กอสรางถนน คสม./ หมู 1,7,8,10,11,13,18 กองชาง
คอนกรีต
คสล.
ขยายเขตไฟฟาและ ขยายเขตไฟฟาและ
หมู 1, - 18
กองชาง
ติดตั้งโคมไฟกิ่ง ติดตั้งโคมไฟกิ่ง
สาธารณะ
สาธารณะ
กอสรางดาดคอนกรีต กอสรางดาดคอนกรีต
หมูที่ 12
กองชาง
รองระบายน้ํา
รองระบายน้ํา
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( 6) แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุง ฟนฟูแหลงน้ํา ระบบการสงน้ําทางการเกษตรและระบบประปา
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ 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 โครงการกอสรางระบบ กอสรางระบบประปาตําบล หมูที่ 1 กองชาง
ประปาตําบล
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( 7) แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหลงทองเที่ยวและการบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ 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 โครงการจัดตั้งศูนยเรียนรู เพื่อสงเสริมการเรียนรูแหลง หมูที่ 7 สํานักปลัด
แหลงวัฒนธรรมเวียงบัว วัฒนธรรม
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แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
3. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกามีการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน แหลงน้ํา ดิน ปาไม แรธาตุ คุณภาพและสิ่งแวดลอม ขยะ น้ําเสีย
หมอกควัน ไฟปา และแหลงน้ําสําคัญอยางมีสวนรวม
( 2 ) แนวทางการพัฒนา บานเมืองสะอาด ปลอดมลพิษ มีการบริหารจัดการ คุณภาพและสิ่งแวดลอม ขยะ น้ําเสีย หมอกควัน ไฟปา และแหลงน้ําสําคัญอยาง
มีสวนรวม
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ 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 โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ จัดเก็บขยะมูลฝอยและ หมู 1- 18 ฝาย
สิ่งปฏิกูลตําบลแมกา
สิ่งปฏิกูลตําบลแมกา
สาธารณสุข
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แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย)
4. ภายใตยุทธศาสตร ดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกามีการพัฒนาดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
( 1 ) แนวทางการพัฒนา พัฒนาการปองกันและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
หนวย พ.ศ.2553
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
1 รณรงคปกปองและ รณรงคปกปองและเทิดทูน เทศบาลตําบลแมกา สํานักปลัด
เทิดทูนสถาบัน
สถาบันพระมหากษัตริย
พระมหากษัตริย
( 2 ) แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการปองกันอาชญากรรม อุบัติภัยและสาธารณภัย
ลําดับที่ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
หนวย พ.ศ.2553
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค
1 สนับสนุนศูนย อปพร เพื่อปองกันและบรรเทาสา เทศบาลตําบลแมกา สํานักปลัด
ธารณภัย

พ.ศ.2554
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ.2554
เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
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แผนดําเนินงานประจําป 2554
เทศบาลตําบลแมกา
(ตอบสนองตอยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการที่ด)ี
5. ภายใตยุทธศาสตร การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี
วัตถุประสงคของยุทธศาสตร
- เพื่อใหเทศบาลตําบลแมกามีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ในองคกร
(1) แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 ครุภัณฑและอุปกรณ
สํานักงาน
2 จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

จัดซื้อครุภัณฑและอุปกรณ สํานักงานเทศบาล
สํานักงาน
ตําบลแมกา
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร สํานักงานเทศบาล
ตําบลแมกา
จัดซื้อครุภัณฑกอสราง จัดซื้อครุภัณฑกอสราง สํานักงานเทศบาล
ตําบลแมกา
3 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและ สํานักงานเทศบาล
เผยแพร
เผยแพร
ตําบลแมกา
จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและ จัดซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ สํานักงานเทศบาล
วิทยุ
ตําบลแมกา

หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
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ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
จัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน จัดซื้อครุภัณฑงานบานงาน สํานักงานเทศบาล สํานัก
ครัว
ครัว
ตําบลแมกา ปลัด
สนับสนุนการจัดทําแผน การจัดทําแผนชุมชนและ
หมูที่ 1-18 สํานัก
ชุมชนและแผนพัฒนา แผนพัฒนาหมูบาน/ชุมชน
ปลัด
หมูบาน/ชุมชน
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(2) แนวทางการพัฒนา พัฒนาบุคลากร
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 ฝกอบรมสัมมนา ผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล
พนักงานจาง
6 โครงการทัศนศึกษาดูงาน

8 พัฒนาบุคลากร

รายละเอียดของกิจกรรม

พื้นที่

หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
สํานักงานเทศบาล สํานัก
ตําบลแมกา ปลัด

อบรมสัมมนา ผูบริหาร
สมาชิกสภา พนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง
ศึกษาดูงานของสมาชิกสภา สํานักงานเทศบาล
เทศบาลคณะผูบริหาร
ตําบลแมกา
ขาราชการ พนักงาน
พนักงานจาง
สงเสริมทุนการศึกษาระดับ -สมาชิกสภาเทศบาล
ปริญญาโท
-ผูบริหาร, พนักงาน

สํานัก
ปลัด

สํานัก
ปลัด
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(3) แนวทางการพัฒนา การพัฒนารายไดและการจัดเก็บภาษี
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม พื้นที่ หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ที่
ดําเนินการ 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 การพัฒนาจัดเก็บรายได สํารวจออกแบบแผนที่ภาษี เขตเทศบาล สํานัก
การพัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล ตําบลแมกา ปลัด
พื้นฐานที่จําเปนสําหรับการ
จัดเก็บรายได
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(4) แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบและคุณภาพการใหบริการประชาชน
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
ที่
1 สํารวจจัดเก็บและบันทึกขอมูล การจัดเก็บ จปฐ
เขตเทศบาล
ความจําเปนขั้นพื้นฐาน (จปฐ/
ตําบลแมกา
กชช.2ค)
3 อุดหนุนหนวยงานราชการ -อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอ หนวยงาน
เมือง
ราชการ
-อุดหนุนที่ทําการปกครองจังหวัด
พะเยา
-อุดหนุนสํานักงานสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจังหวัดพะเยา

หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
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(5) แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบสารสนเทศ สื่อและการรับรูขอมูลขาวสาร
ลําดับ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
พื้นที่
ที่
1 การจัดทําวารสาร / ขาวสารการ โฆษณาและเผยแพรขอมูล
เทศบาล
ทองถิ่น
ขาวสารของเทศบาลตําบลแมกา ตําบลแมกา
และสวนราชการตาง ๆ
2 โครงการจัดซื้อและซอมแซม จัดซื้อและซอมแซมอุปกรณ เทศบาล
อุปกรณเครื่องขยายเสียงตามสาย เครื่องขยายเสียงตามสาย
ตําบลแมกา
ภายในหมูบาน

หนวย พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
สํานัก
ปลัด
สํานัก
ปลัด
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สวนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการนําแผนดําเนินงานไปสูการปฏิบัติ
การติดตามและประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญในการดําเนินงานพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 6 ขอ 28 ไดกําหนดองคประกอบคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลแมกา
เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง และมีประสิทธิภาพ มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝาย
รวมกัน ทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของ ผูแทนฝายบริหาร
รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ ที่สภาทองถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะ
ทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถ
วัดผลของการบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง
วัตถุประสงค
เพื่อใหทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ อันเปนประโยชนตอการจัดทําแผนดําเนินงานในปตอไปและเปนการสรางแนว
ทางการมีสวนรวมแบบบูรณาการจากทุกภาคสวนในทองถิ่น
1. การติดตามและประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยมีหนาที่ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอ 29
ดังนี้
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
สภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผล
แผนพัฒนาตอสภาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละ
1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
30 วัน
4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานจามเห็นสมควร
การตรวจสอบโดยอําเภอ
โดยมีหนาที่กํากับดูแลใหเทศบาลตําบลใชแผนพัฒนาของเทศบาลเปนแนวทางจัดทํา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
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โดยตรวจสอบการดําเนินงานของเทศบาลในอํานาจการกํากับดูแลของนายอําเภอเมือง
พะเยาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ 2496 มาตรา 71 ใหเปนไปตามกฎหมาย
การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม
1. เทศบาลตําบลแตงตั้งผูแทนประชาชนหรือผูแทนประชาคมขอเสนอของ
ประชาชน โดยเลือกผูที่มีความรูหรือมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเขา
รวมเปนคณะกรรมการในคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีสอบราคา ประกวด
ราคา และวิธีพิเศษ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพัสดุขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 2548 ขอ 29 วรรคสอง โดยแตงตั้งผูแทนชุมชนหรือ
ประชาคมในเขตพื้นที่ดําเนินการเขารวมเปนคณะกรรมการดวยอยางนอย 2 คน
2. ผูแทนชุมชนหรือผูแทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและ
ดําเนินงานของเทศบาลตําบลใหเปนไปดวยความถูกตอง
3. เมื่อสิ้นปงบประมาณใหคณะผูบริหารประชุมชี้แจงผลการดําเนินงานในรอบปตอ
ประชาคมตําบลเพื่อใหประชาชนไดแสดงความเห็นรวมทั้งใหขอเสนอแนะตอผล
การดําเนินงาน

