แผนการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ 2559

เทศบาลตาบลหนองผึ้ง
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนา
 บทนา
 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
 ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
 ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
 ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
 แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน

หน้า
1
1
1
3
3
3

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
 บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ แผนการดาเนินงาน
4-6
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2557
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- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์การการสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพ
คนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตย และ เป็นธรรม
ในการให้บริการ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด

4

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
1.1 ก่อสร้างถนน
1.2 ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และปรับปรุงภูมทิ ศั น์
1.3 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าน้้าเหมือง,ปรับปรุงและขยายเสียงตามสาย
1.4 ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพังและรางระบายน้้า
1.5 ขยายไฟฟ้า
1.6 ขยายเขตประปา
รวม
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1 ส่งเสริมและจัดอบรมกลุ่มอาชีพต่างๆ
2.2 ส่งเสริมงานด้านเกษตร
2.3 สงเคราะห์คนชรา คนพิการ ผู้ตดิ เชือ้ เอดส์ และช่วยเหลือผู้ดอ้ ยโอกาส
2.4 สนับสนุนกิจกรรมในหมู่บา้ น
รวม

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

12
8
3
4
27

44.44
29.62
11.11
14.81
-

3,421,000
3,311,000
300,000
624,000
7,656,000

44.68
43.24
3.91
8.15
-

กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
กองช่าง
-

5
5
2
8
20

25.00
25.00
10.00
40.00

200,000
280,000
168,000
470,000
1,118,000

17.88
25.04
15.02
42.03

กองสวัสดิการ
ส้านักปลัด
กองสวัสดิการ
กองสวัสดิการ

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด
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3. ยุทธศาสตร์การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม ความรู้ ภูมิปัญญา
จิตสาธารณะและพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
3.1 สนับสนุนการศึกษา
3.2 สนับสนุนกิจกรรมประเพณีตา่ งๆ ศาสนาและวัฒนธรรม
3.3 สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการและการกีฬา
3.4 สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)แก่เด็กนักเรียน
3.5 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
3.6 สนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์กฬี าทุกหมู่บา้ น
รวม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการดารงเป็นฐานทรัพยากร ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และพลังงานสะอาด
4.1 ขุดลอกล้าเหมือง
4.2 อนุรักษ์แหล่งน้้า
4.3 รักษาความสะอาดแหล่งน้้า
4.4 รณรงค์ก้าจัดขยะและคัดแยกขยะ
4.5 ปรับปรุงและรักษาสิ่งแวดล้อม
4.6 แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
รวม

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

10
17
5
5
3
40

25.00
42.5
12.50
12.50
7.50
-

270,000
1,130,000
310,000
3,568,000
310,000
5,588,000

4.83
20.22
5.54
6.37
5.54
-

กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา
-

1
2
2
5

20.00
40.00
40.00

7,000,000
150,000
190,000.00
7,340,000.00

95.36
2.04
2.58

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

6

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความมั่นคง ปลอดภัยและ
ความสงบสุขของประชาชน
5.1 สนับสนุนโครงการส่งเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน
5.2 สนับสนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดตามฤดูกาล
5.3 ส่งเสริมโครงการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายสาธารณสุข
5.4 ส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องโทษยาเสพติด
5.5 สนับสนุนและส่งเสริมโภชนาการของประชาชน

จานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ
ที่ดาเนินการ โครงการทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละของ
หน่วยดาเนินการ
งบประมาณทั้งหมด

3
2
2
1
1
9

33.33
22.22
22.22
11.11
11.11

300,000
150,000
680,000
30,000
20,000
1,180,000

25.42
12.71
57.62
2.54
1.69

กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข
กองสาธารณสุข

3

7.31

160,000

7.24

ส้านักปลัด

6.2 สนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
เพิ่มประสิทธิภาพให้มรี ะบบการพัฒนารายได้ขององค์กรส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการตรวจสอบควบคุม

38

92.68

2,047,900

92.75

ทุกกอง

รวม

41

รวม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส
เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
6.1 สนับสนุนงบประมาณอบรมให้ความรู้ดา้ นกฎหมายใหม่ ระบอบ
การปกครองประชาธิปไตย สิทธิการเลือกตั้ง การเสียภาษี การจราจร

2,207,900

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดซือ้ วัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ์สานักงานที่จาเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
1 โครงการท้องถิน่ สัญจร
เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการท้องถิน่ สัญจร 20,000.00
เทศบาล
สานักปลัด
ตาบลหนองผึ้ง
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2 โครงการเทิดพระเกียรติพระบาท เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในการถวายความจงรักภักดี 200,000.00
เทศบาล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ ต่อพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัวและสมเด็จ
ตาบลหนองผึ้ง
พระบรมราชนีและพระบรมวงศานุ พระบรมราชนีและพระบรมวงศานุวงศ์
วงศ์

สานักปลัด

3 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการทางานของ
เจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4 โครงการวันท้องถิน่ ไทย

5 โครงการวันเทศบาล

100,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันท้องถิ่นไทย

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวันเทศบาล

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดซือ้ วัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ์สานักงานที่จาเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
6 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
30,000.00
เทศบาล
สานักปลัด
ให้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงาน ให้ผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานเทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง
เทศบาล

31

7 โครงการสารวจบุคคลในบ้านหมูท่ ี่ เพือ่ ใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนในการสารวจ
1-8 ตาบลหนองผึ้ง
บุคคลในบ้านหมูท่ ี่ 1-8 ตาบลหนองผึ้ง

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

8 อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ขอ้ มูล อุดหนุนโครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กร
องค์กรปกครองท้องถิน่ ระดับอาเภอ ปกครองท้องถิน่ ระดับอาเภอ (ทต.สารภี)

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

9 อุดหนุนโครงการเฝ้าระวังและสร้าง อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอสารภี
ความยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด ตามโครงการเฝ้าระวังและสร้างความ
ยั่งยืนในการเอาชนะยาเสพติด

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

10 อุดหนุนโครงการจัดงาน รัฐพิธอี าเภอ อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอสารภี
สารภี
คามโครงการจัดงานรัฐพิธีอาเภอสารภี

6,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดซือ้ วัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ์สานักงานที่จาเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
11 อุดหนุนสภากาชาดอาเภอสารภี อุดหนุนทีท่ าการปกครองอาเภอสารภี
6,000.00 เทศบาล
สานักปลัด
ตามโครงการกาชาดรวมน้าใจสู่พี่นอ้ งยากไร้
ตาบลหนองผึ้ง
ประจาปี 2559

32

12 โครงการจัดทาแผนพัฒนาสามปี เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทา
แผนชุมชน และติดตามประเมินผล แผนสามปี แผนชุมชน และติดตาม
แผนพัฒนาตาบลหนองผึ้ง
ประเมินผล แผนพัฒนาตาบลหนองผึ้ง

90,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

13 โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการ เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนา
พัฒนาตาบลหนองผึ้ง
ศักยภาพกรรมการพัฒนาตาบลหนองผึ้ง

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

14 โครงการอบรมเพิม่ ประสิทธิภาพ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
ในการจัดเก็บรายได้
เพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

100,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

15 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่ าษีและ เพือ่ ปรับปรุงระบบงานแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
ทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดซือ้ วัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ์สานักงานที่จาเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
16 โครงการอบรมซักซ้อมความเข้าใจ เพือ่ จัดอมรบซักซ้อมความเข้าใจเกีย่ วกับ
30,000.00 เทศบาล
กองคลัง
เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
ตาบลหนองผึ้ง
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17 โครงการจัดกิจกรรมเพื่อความปรอง เพือ่ จัดกิจกรรมเพือ่ ความปรองดอง
ดองสมานฉันท์ในพืน้ ที่
สมานฉันท์ในพืน้ ที่

50,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

18 โครงการบาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ABC
บาบัดทุกข์ บารุงสุข แบบ ABC

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

19 โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของ เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ชาติ
ปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ

20,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

20 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพอาสาม เพือ่ จ่ายเป็นต่าใช้จ่ายตามโครงการเพิม่
สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาล ประสิทธิภาพอาสามสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
ต.หนองผึ้งตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เทศบาลตาบลหนองผึ้งตลอดจนเจ้าหน้าที่
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ปฏิบตั ดิ า้ นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

50,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

21 โครงการรณรงค์ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน

80,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ ในเขตรับผิดชอบของ
เทศบาลตาบลหนองผึ้ง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดซือ้ วัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ์สานักงานที่จาเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
22 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า
จัดซื้อเครื่องพพิมพ์ดีดไฟฟ้า ระบบ 2 ภาษา
22,000.00 เทศบาล
สานักปลัด
ชนิดไม่มีหน่วนความจา เนือ้ ทีก่ ารพิมพ์ไม่
ตาบลหนองผึ้ง
น้อยกว่า 11 นิว้
23 จัดซื้อรถราง

จัดซื้อรถรางบรรทุกเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง
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790,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

39,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

1,900 มม.ยาวไม่น้อยกว่า 7,000 มม.
สูงไม่น้อยกว่า 2,000 มม. และมีทนี่ งั่ ไม่
น้อยกว่า 40 ทีน่ งั่
24 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิง่ ระบบดิจิตอล
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล
ความไวแสง ISO 100-6400 ความละเอียด

ไม่น้อยกว่า 1.04 ล้านพิกเซล
25 จัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดียโปรเจคเตอร์ จัดซื้อเครื่องมัลติมเี ดียดปรเจคเตอร์ จานวน
1 เครื่อง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดซือ้ วัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ์สานักงานที่จาเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
26 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
16,000.00 เทศบาล
กองคลัง
สานักงาน
สานักงาน จานวน 1 เครื่อง
ตาบลหนองผึ้ง
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27 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1
ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 3 เครื่อง

69,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

28 จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงาน จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สาหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2
จานวน 1 เครื่อง

29,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

กองคลัง

29 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 800
VA
VA จานวน 4 เครื่อง

12,400.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

30 จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ

30,000.00

เทศบาล
ตาบลหนองผึ้ง

สานักปลัด

18,500.00

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหนองผึ้ง

23,000.00

เทศบาล กองการศึกษา
ตาบลหนองผึ้ง

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดประจาที่ 40 วัตต์

จานวน 1 เครื่อง
31 จัดซื้อเสาวอลเล่ย์บอล

จัดซื้อเสาวอลเล่ย์บอล ฐานล้อเลือ่ นมีขนาด
29 x 60x 30 ซม. จานวน 1 ชุด

32 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1
ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

แผนการดาเนินงานประจาปี 2559
เทศบาลตาบลหนองผึง้ อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการสร้างประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมในการให้บริการ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนรวมทางการเมืองให้แก่ประชาชน รวมทั้งจัดซือ้ วัสดุ หรือครุภณ
ั ฑ์สานักงานที่จาเป็น หรืออุดหนุนหน่วยงานภาครัฐ
รายละเอียดของกิจกรรม
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
โครงการ/
หน่วย
ที่
พื้นที่
(ผลผลิต/งบประมาณ)
กิจกรรม
ดาเนินการ ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.ม.ิ ย.ก.ค.ส.ค. ก.ย.
33 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์สี จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ชนิดเลเซอร์สี
16,000.00 เทศบาล กองการศึกษา
ชนิด LED สีแบบ Network
ตาบลหนองผึ้ง
34 จัดซื้อจักรยานยนต์

36

จัดซื้อจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี
จานวน 1 เครื่อง

52,000.00

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลหนองผึ้ง

35 จัดซื้อหม้อนึง่ ความดันฆ่าเชือ้ ระบบ จัดซื้อหม้อนึง่ ความดันฆ่าเชื้อ ระบบ
ใช้ไฟฟ้า
ใช้ไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง

50,000.00

เทศบาล กองสาธารณสุข
ตาบลหนองผึ้ง

36 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สาหรับ
ประมวลผล แบบที่ 1
ประมวลผล แบบที่ 1 จานวน 1 เครื่อง

23,000.00

เทศบาล กองสวัสดิการ
ตาบลหนองผึ้ง

37 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/LED จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/LED
สี แบบ Network
สี แบบ Network จานวน 1 เครื่อง

9,900.00

เทศบาล กองสวัสดิการ
ตาบลหนองผึ้ง

38 จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 k จัดซื้อเครื่องสารองไฟ ขนาด 1 k VA
VA
จานวน 1 เครื่อง

6,100.00

เทศบาล กองสวัสดิการ
ตาบลหนองผึ้ง

ส่วนที่ 1
ส่ว

บทนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา สามปีและ
แผนการดาเนิ น งาน ส าหรั บ แผนการดาเนินงานนั้นมีจุ ดมุ่งหมายเพื่ อแสดงถึงรายละเอี ยดแผนงาน/
โครงการพัฒ นา และกิจกรรมที่ดาเนิ นการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ประจาปี
งบประมาณนั้น ทาให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดาเนินการ
ดังนั้น แผนการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง จึงเป็น
เอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด ที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 นี้ ทาให้
แนวทางในการดาเนินงานในปีงบประมาณของเทศบาลตาบลหนองผึ้ง มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมี
การประสานและบูรณาการการทางานกับหน่วยงานและการจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดาเนินงานจะทาให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนการดาเนินงาน
1. เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี เ ป้ า หมายตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้
2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานมีความชัดเจน
3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ
4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดาเนินงานในแต่ละไตรมาส
5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานได้ชัดเจน

ขั้นตอนในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
จากระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าแผนพั ฒ นาขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้ อ 26 ) ได้ ก าหนดให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าแผนการด าเนิ น งาน
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดาเนินงาน
จริงในพื้นที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง
และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดาเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จาก
หน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อาเภอ หรือกิ่งอาเภอ แบบบูรณาการ
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ขั้นตอนที่ 2 การจัดทาร่างแผนดาเนินการ
คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น จัดทาร่างแผนดาเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่ให้
สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์และแนวทางการพัฒ นาของท้องถิ่ นกาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงการแผนดาเนินงาน 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 บทนา
ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนดาเนินงาน
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น น าร่ า งแผนด าเนิ น งานเสนอผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น เพื่ อ
ประกาศใช้ การประกาศแผนดาเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประกาศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เรื่อง แผนดาเนินงานการพัฒนา(องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เมืองพัทยา/เทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนตาบล) ประจาปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

จากขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงานข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทาร่างแผนการดาเนินงาน

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานอื่น

พิจารณาร่างแผนการดาเนินงาน

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศใช้
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ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
1. การดาเนินเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์/แนวทางที่วางไว้
2. การดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตาบลหนองผึ้งเป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดาเนินงานได้ชัดเจน
4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
5. ทราบถึงผลการดาเนินในแต่ละไตรมาส
6. สามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิด ขึ้นจริง เพื่อให้การใช้งบประมาณ
เป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

ระยะเวลาในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานต้องจัดทาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น ๆ หรือภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ อ นุ มั ติ ใ ห้ เ พิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแผนพั ฒ นาสามปี เ พื่ อ ให้ ด า เนิ น โครงการใน
ปีงบประมาณนั้น หรือภายในสามสิบวันแต่วันที่ตั้งงบประมาณดาเนินการหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจาก
หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆที่ต้องการดาเนินการในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

แนวทางในการจัดทาแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม การ
ดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตาม การดาเนินงาน
และการประเมินผล ดังนั้น แผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทา ดังนี้
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดาเนินการ (Action Plan)
2. จัดทาหลังจากที่ได้มีการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีแล้ว
3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจน และแสดงถึง
การดาเนินงานจริง
4. เป็ น การรวบรวมข้อมู ล จากทุ กหน่ว ยงานที่ จะเข้า มาดาเนินการในพื้น ที่องค์ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
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