แผนดำเนินงำน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

เทศบำลตำบลปำกปวน
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

ส่วนที่ 1

บทนำ

1

ส่วนที่ 2

บัญชีโครงกำรกิจกรรม

4

ส่วนที่ 3

กำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนดำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติ

๓๐

1

ส่วนที่ ๑ บทนำ
๑.๑ บทนำ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ควำมสำคัญ
กับกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยกำหนดกรอบควำมเป็นอิสระในกำรกำหนด
นโยบำย กำรปกครอง กำรบริหำร กำรบริหำรงำนบุคคล กำรเงินและกำรคลัง และมีอำนำจหน้ำที่ของ
ตนเองโดยเฉพำะ
นอกจำกนี้พระรำชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอำนำจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในกำรจัดทำแผนกำรกระจำยอำนำจให้แก่
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น พระรำชบัญญัติบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ พระรำชบัญญัติว่ำด้วย
กำรเข้ำชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมำชิก
สภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งจุดหมำยดังกล่ำวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจำยอำนำจเป็นไปอย่ำง
โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนำจกว้ำงขวำงขึ้น ซึ่งมิใช่มีหน้ำที่
บริกำรสำธำรณะพื้นฐำนแก่ประชำชนในท้องถิ่นเท่ำนั้น แต่รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชำคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและตรวจสอบ
กำรปฏิบัติงำนของเทศบำลมำก
เทศบำลตำบลปำกปวน
ได้จัดทำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลซึ่งเป็นแผนที่กำหนด
ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำเทศบำลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยในกำรพัฒนำ ในช่วง ๔
ปี(๒๕๖๑-๒๕๖๔)
และได้จัดทำแผน ๔ ปีซึ่งเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับกำรจัดทำงบประมำณประจำปี
เนื่องจำกมีลักษณะเป็นกำรกำหนดรำยละเอียดแผนกำร โครงกำรพัฒนำที่จัดขึ้นสำหรับงบประมำณแต่ละปี
โดยครอบคลุมระยะเวลำ ๔ ปี และมีกำรทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผน ๒
ประเภทนั้นเพื่อเป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำและประสำนแผนของเทศบำล พ.ศ.
๒๕๔๘ เทศบำลตำบลปำกปวน โดยคณะกรรมกำรพัฒนำเทศบำลตำบลปำกปวนและคณะกรรมกำรสนับสนุน
กำรจัดทำแผนพัฒนำเทศบำล จึงได้จัดทำแผนดำเนินงำนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อแสดงถึง
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ดำเนินกำรจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบำลตำบลประจำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบำลตำบลปำกปวนขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทำงในกำรดำเนินงำนของ
โครงกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรอนุมัติให้ดำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำก
ขึ้นและมีกำรประสำนและบูรณำกำรกำรทำงำนเกี่ยวกับหน่วยงำนอื่นๆ รวมทั้งกำรจำแนกรำยละเอียดต่ำงๆ
ของแผนงำน/โครงกำรในแผนปฏิบัติกำรกำรติดตำมกำรประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีควำมสะดวกมำกขึ้น
คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนกำรพัฒนำเทศบำลตำบลปำกปวนมุ่งหวังว่ำแผนกำร
ดำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรติดตำมและประมวลผลกำรนำแผนพัฒนำไปปฏิบัติใช้เป็นอย่ำงดี

๑.๒ วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงำน
๑. เพื่อให้กำรดำเนินงำนกำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำทศบำลสี่ปีใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ของเทศบำลมีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติมำกขึ้น
๒. เพื่อให้กำรติดตำมประเมินผลและกำรตรวจสอบกำรนำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและ
แผนพัฒนำสำมปีไปปฏิบัติใช้มีควำมสะดวกและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณของ เทศบำล เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
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๑.๓ ขั้นตอนกำรจัดกำรทำแผนดำเนินงำน
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย กำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ (หมวด ๕ข้อ ๒๖) และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ได้กำหนดให้เทศบำลจัดทำแผน
ดำเนินงำนโดยมีขั้นตอนดังนี้
๑. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดทำแผนพัฒนำ รวบรวมแผนงำน/โครงกำรพัฒนำของเทศบำล
หน่วยรำชกำรส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค รัฐวิสำหกิจและหน่วยงำนอื่นๆที่ต้องดำเนินงำนของเทศบำลแล้วจัดทำร่ำง
แผนกำรดำเนินงำน เสนอคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น
๒. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนกำรดำเนินงำนแล้วเสนอผู้บริหำรท้องถิ่น
ประกำศเป็นแผนกำรดำเนินงำน ทั้งนี้ต้องปิดประกำศแผนกำรดำเนินงำนภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ประกำศ
เพื่อให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบโดยทั่วกันและต้องปิดประกำศไว้อย่ำงน้อยสำมสิบวัน

๑.๔ แนวทำงในกำรจัดทำแผนดำเนินงำน
แผนกำรดำเนินงำนเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรบริหำรงำนผู้บริหำรในท้องถิ่น เพื่อควบคุมกำร
ดำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ รวมทั้งเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมดำเนินงำนและ
กำรประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติกำรจึงมีแนวทำงในกำรจัดทำดังนี้
๑. เป็นแผนที่แยกออกมำจำกแผนพัฒนำ และมีลักษณะเป็นแผนกำรดำเนินงำน(Action Plan)
๒. จัดทำหลังจำกที่ได้มีกำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีแล้ว
๓. แสดงถึงเป้ำหมำย รำยละเอียดกิจกรรม งบประมำณระยะเวลำที่ชัดเจน และแสดงถึงกำร
ดำเนินงำนจริง
๔. เป็นกำรรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำนที่จะเข้ำมำดำเนินงำนในพื้นที่เทศบำล

๑.๕ ประโยชน์ของแผนกำรดำเนินงำน
๑. ทำให้กำรดำเนินงำนแผนงำน/โครงกำรพัฒนำในปีงบประมำณ มีควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติ
มำกขึ้น
๒. มีควำมสะดวกในกำรติดตำมประเมินผลกำรนำแผนไปปฏิบัติ มีควำมสะดวกและมี
ประสิทธิภำพ
๓. เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณในแต่ละปีของหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔. ทรำบถึงจำนวนงบประมำณที่ต้องจ่ำยจริงในแต่ละปี
๕. สำมำรถบริหำรเวลำในกำรดำเนินงำนโครงกำรของทุกส่วนของเทศบำลตำบลปำกปวน
๖. สำมำรถนำแผนกำรปฏิบัติกำรมำวิเครำะห์ปัญหำอันเกิดจำกกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆตำม
งบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้อย่ำงถูกต้อง
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ส่วนที่ ๒
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
กำรจัดทำโครงกำร/กิจกรรมในแผนกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นัน้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ทรำบโครงกำร/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของเทศบำลตำบลปำกปวนในปีงบประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำน ประสำนงำน และติดตำมประเมินผลกำรพัฒนำ
เทศบำลตำบลปำกปวน โดยประกอบด้วย
-สรุปงบหน้ำแผนกำรดำเนินงำน
-บัญชีโครงกำร/กิจกรรม
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
ยุทธศำสตร์/แผนงำน
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค
สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แผนงำน ที่ 1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
แผนงำน ที่ 1.2 แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
แผนงำน ที่ 1.๓ แผนงำนงบกลำง
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินงำน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินงำน

1
๑๗
๑
๑๙

๑.๐๗
๑๘.๒๗
๑.๐๗
๒๐.๔๓

๕๐,๐๐๐
๓,๔๖๕,๐๐๐
๕๐๐,๐๐๐
๔,๐๑๕,๐๐๐

๐.๑๕
๑๐.๗๗
๑.๕๕
๑๒.๔๘

กองช่ำง
กองช่ำง
กองช่ำง
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
ยุทธศำสตร์/แผนงำน
ยุทธศำสตร์ ที่ 2 กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพ เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
แผนงำน ที่ 2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
แผนงำน ที่ 2.2 แผนงำนสำธำรณสุข
แผนงำน ที่ 2.3 แผนงำนสังคมสงเครำะห์
แผนงำน ที่ 2.4 แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินงำน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินงำน

๑
๔
๕
๘
๑๘

๑.๐๗
๔.๓๐
๕.๓๗
๘.๖๐
๑๙.๓๕

๕,๐๐๐
๑๕๕,๐๐๐
๒๒,๖๔๐,๐๐๐
๙๕๐,๐๐๐
๒๓,๗๕๐,๐๐๐

๐.๐๑
๐.๔๘
๗๐.๔๐
๒.๙๕
๗๓.๘๖

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
ยุทธศำสตร์/แผนงำน
ยุทธศำสตร์ ที่ 3 กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำร
ให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
แผนงำน ที่ 3.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินงำน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินงำน

๒๒
๒๒

๒๓.๖๕
๒๓.๖๕

๑,๑๓๓,๔๐๐
๑,๑๓๓,๔๐๐

๓.๕๒
๓.๕๒

สำนักปลัด
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
ยุทธศำสตร์/แผนงำน
ยุทธศำสตร์ ที่ 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
แผนงำน ที่ 4.1 แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินงำน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินงำน

๕
๕

๕.๓๗
๕.๓๗

๓๗๐,๐๐๐
๓๗๐,๐๐๐

๑.๑๕
๑.๑๕

สำนักปลัด
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
ยุทธศำสตร์/แผนงำน
ยุทธศำสตร์ ที่ 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่น
แผนงำน ที่ 5.1 แผนงำนกำรศึกษำ
แผนงำน ที่ 5.2 กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินงำน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินงำน

๕
๑๒
๑๗

๕.๓๗
๑๒.๙๐
๑๘.๒๗

๑,๕๓๓,๒๙๓
๑๔๐,๐๐๐
๑,๖๗๓,๒๙๓

๔.๗๖
๐.๔๓
๕.๑๙

สำนักปลัด
สำนักปลัด
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บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
ยุทธศำสตร์/แผนงำน
ยุทธศำสตร์ ที่ 6 กำรพัฒนำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
แผนงำน ที่ 6.1 แผนงำนรักษำควำมสงบ
แผนงำน ที่ 6.2 แผนงำนกำรเกษตร
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินงำน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินงำน

๗
๓
๑๐

๗.๕๒
๓.๒๒
๑๐.๗๕

๑,๐๒๒,๘๘๐
๖๐,๐๐๐
๑,๐๘๒,๘๘๐

๓.๑๘
๐.๑๘
๓.๓๖

สำนักปลัด
สำนักปลัด

10

บัญชีสรุปโครงกำร/กิจกรรม
แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
ยุทธศำสตร์/แผนงำน
ยุทธศำสตร์ ที่ 7 กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อำชีพและรำยได้
แผนงำน ที่ 7.1 แผนงำนกำรเกษตร
รวม

จำนวนโครงกำร
ที่ดำเนินงำน

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงกำรทั้งหมด

จำนวน
งบประมำณ

ร้อยละของ
งบประมำณ

หน่วยดำเนินงำน

๒
๒

๒.๑๕
๒.๑๕

๑๓๐,๐๐๐
๑๓๐,๐๐๐

๐.๔๐
๐.๔๐

สำนักปลัด
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แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๐
เทศบำลตำบลปำกปวน
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ )
1. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
เพื่อให้เทศบำลตำบลปำกปวน มีกำรพัฒนำและส่งเสริมด้ำนพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพื้นฐำนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เช่น ก่อสร้ำง
ถนน ขยำยเขตไฟฟ้ำ เป็นต้น
( 1 ) แผนงำนเคหะและชุมชน
ลำดับที่
1

โครงกำร/กิจกรรม
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรังวัดที่ดิน

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ
รังวัดที่ดินสำธำรณะ
ประโยชน์ และที่ดินพิพำท

หน่วย
ดำเนินกำร
กองช่ำง

พ.ศ.25๖๐
พ.ศ.25๖๑
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

พ.ศ.25๖๐
พ.ศ.25๖๑
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

๑๙๓,๐๐๐

หน่วย
ดำเนินกำร
กองช่ำง

๑๑๕,๐๐๐

กองช่ำง

๕๐,๐๐๐

( ๒ ) แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ
ลำดับที่
๒

๓

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
วำงท่อส่งน้ำ พีวีซี สถำนี วำงท่อ พีวีซี ขนำด 6 นิ้ว
สูบน้ำด้วยไฟฟ้ำปำกปวน ยำว 320 เมตร พร้อม
2 หมู่ที่ 9 บ้ำนกุดโง้ง
วำวเปิดปิด จำกนำนำย
บุญโฮม-นำนำยณรงศักดิ์
พร้อมป้ำย 1 โครงกำร
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
ขนำดกว้ำง 0.20 เมตร
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก สำย ลึก 0.30 เมตร หนำ
บ้ำนำงวำรุณี พรมภักดี-บ้ำ 0.10 เมตร ยำว 50.00

งบประมำณ
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๔

๕

๖

๗

นำงบรรจง ปลัดกอง หมู่ที่ เมตร พร้อมฝำปิดรำง
12 บ้ำนป่ำเป้ำ
ขนำด 0.29 x 1.00
เมตร จำนวน 50 ฝำ
พร้อมป้ำยโครงกำร 1
ป้ำย
ก่อสร้ำงรั่วพร้อมป้ำยศูนย์ ด้ำนหน้ำกว้ำง 43.00
เด็กเล็กเทศบำลตำบลปำก เมตร ด้ำนข้ำง ยำว
ปวน หมู่ที่ 3 บ้ำนโนน
50.00 เมตร พร้อมป้ำย
สว่ำง
จำนวน 1 ป้ำย
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
ปำกรำงกว้ำง 0.80
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก บ้ำ เมตร ก้นรำงกว้ำงไม่น้อย
นำยบุญช่วย -หลังวัด
กว่ำ 0.20 เมตร ลึก
อุทุมพร หมู่ที่ 2 บ้ำนบุ่งตำ 0.40 เมตร หนำ 0.10
ข่ำย
เมตร ยำว 185.00
เมตร พร้อมวำงท่อขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.60
เมตร จำนวน 20 ท่อน
พร้อมป้ำยโครงกำร 1
ป้ำย
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม กว้ำง 3.50 เมตร ยำว
เหล็ก ทำงเข้ำศำลปู่เจ้ำ
117.00 เมตร หนำ
บ้ำนวังเดื่อ หมู่ที่ 4 บ้ำนวัง 0.15 เมตร พร้อมป้ำย
เดื่อ
โครงกำร 1 ป้ำย
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
ปำกกว้ำง 0.30 เมตร
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก สำย ลึก 0.40 เมตร หนำ
บ้ำนป้ำหนู-ร้ำนค้ำป้ำติ่ง
0.10 เมตร ยำว

537,000 กองช่ำง

165,000 กองช่ำง

190,000 กองช่ำง

372,000 กองช่ำง
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๘

๙

๑๐

๑๑

150.00 เมตร พร้อมฝำ
ปิดรำงขนำด
0.39x1.00 เมตร
จำนวน 150 ฝำ พร้อม
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย
ต่อเติมศำลำปู่เจ้ำหนอง
กว้ำง 6.00 เมตร ยำว 151,000.00 กองช่ำง
เขียน หมู่ที่ 8 บ้ำนปำกป 9.00 เมตร และทำกำร
วน
เปลี่ยนโครงหลังคำ/
หลังคำศำลำเดิมใหม่
ขนำด 5.00 เมตร ยำว
11.00 เมตร พร้อมป้ำย
โครงกำร 1 ป้ำย
ก่อสร้ำงสถำนที่ออกกำลัง กว้ำง 2.50 เมตร ยำว
100,000 กองช่ำง
กำยเพื่อสุขภำพ หมู่ที่ 9
10.00 เมตร สูง 2.50
บ้ำนกุดโง้ง
เมตร พร้อมป้ำยโครงกำร
1 ป้ำย
ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริม กว้ำง 2.00 เมตร ยำว
175,000 กองช่ำง
เหล็ก เรียบแม่น้ำเลย หมู่ที่ 185.00 เมตร หนำ
9 บ้ำนกุดโง้ง
0.15 เมตร พร้อมเท
ลำนคอนกรีต ขนำดกว้ำง
2.50 เมตร ยำว 12.00
เมตร หนำ 0.15 เมตร
พร้อมป้ำยโครงกำร 1
ป้ำย
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
ปำกกว้ำง 0.30 เมตร
302,000 กองช่ำง
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก สำย ลึก 0.40 เมตร หนำ
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บ้ำนยำยหง่ำม-ยำยคำผง
หมู่ที่ 10 บ้ำนปำกปวน

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

0.10 เมตร ยำว
110.00 เมตร พร้อมฝำ
ปิดรำงขนำด
0.39x1.00 เมตร
จำนวน 40 ท่อน และเท
คอนกรีตทับหลังท่อ
พร้อมป้ำยโครงกำร 1
ป้ำย
ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ำ
ปำกกว้ำง 0.30 เมตร
คอนกรีตไม่เสริมเหล็ก สำย ลึก 0.40 เมตร หนำ
บ้ำนยำยบุษบำ-บ้ำนนำย 0.10 เมตร ยำว 40.00
ชำนำญ หมู่ที่ 12 บ้ำนป่ำ เมตร พร้อมฝำปิดรำง
เป้ำ
ขนำด 0.39x1.00
เมตร จำนวน 40 ฝำ
พร้อมป้ำยโครงกำร 1
ป้ำย
ค่ำบำรุงรักษำและปรับปรุง กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
ถนนลำดยำง สำย
80.00 เมตร หนำโดย
กลำงบ้ำน จำกบ้ำนยำย
เฉลี่ย 0.04 เมตร พร้อม
เพิก-บ้ำนนำยแหล้ หมู่ที่ 1 ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย
บ้ำนปำกปวน
บำรุงรักษำและปรับปรุง
เกรดปรับและลงหินคลุก
ถนนเพื่อกำรเกษตร สำย หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร
นำนำงดีด หมู่ที่ 2 บ้ำนบุ่ง กว้ำง 3.00 เมตร ยำว
ตำข่ำย
445.00 เมตร
บำรุงรักษำและปรับปรุง
เกรดปรับและลงหินคลุก

107,000 กองช่ำง

109,000 กองช่ำง

74,000 กองช่ำง

66,000 กองช่ำง
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๑๖

๑๗

๑๘

ถนนเศรษฐกิจ สำยวัดป่ำ
สัมมำบุตร-เขตเทศบำล
ตำบลนำโป่ง หมู่ที่ 4 บ้ำน
วังเดื่อ
บำรุงรักษำและปรับปรุง
ถนนเพื่อกำรเกษตร สำย
เหมืองแร่ หมู่ที่ 5 บ้ำนป่ำ
เป้ำ

ขนำดกว้ำง 3.00 เมตร
ยำว 400.00 เมตร
หนำโดยเฉลี่ย 0.05
เมตร
เกรดปรับและลงหินคลุก
หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร
กว้ำง 5.00 เมตร ยำว
1,400.00 เมตร พร้อม
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย
บำรุงรักษำและปรับปรุง
โดยทำกำรเสริมผิวจรำจร
ถนนคอนกรีต จำกบ้ำนนำง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ละอองดำว-หน้ำบ้ำนนำย หนำ 0.04 เมตร กว้ำง
บุญรวม หมู่ที่ 7 บ้ำนท่ำ 4.00 เมตร ยำว
ทิศเฮือง
220.00 เมตร พร้อม
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย
บำรุงรักษำและปรับปรุง
โดยทำกำรเสริมผิวจรำจร
ถนนลำดยำง จำกบ้ำนนำย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พล-ข้ำงวัดป่ำแสนสำรำญ หนำ 0.04 เมตร กว้ำง
นิวำส หมู่ที่ 3 บ้ำนโนน
4.00 เมตร ยำว
สว่ำง
200.00 เมตร พร้อม
ป้ำยโครงกำร 1 ป้ำย

343,000 กองช่ำง

244,000 กองช่ำง

222,000 กองช่ำง
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( ๓ ) แผนงำนงบกลำง
ลำดับที่
๑๙

โครงกำร/กิจกรรม
งบกลำงสำรองจ่ำย

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ
งบฉุกเฉิน ด้ำนสำธำรณ
ภัยต่ำงๆที่เกิดในพื้นที่

500,000

หน่วย
ดำเนินกำร
กองช่ำง

พ.ศ.25๖๐
พ.ศ.25๖๑
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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แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกระจำยรำยได้)
2. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพ เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
เพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนพัฒนำคน สังคม คุณภำพ เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน เช่น ป้องกันโรค สงเครำะห์ ฯลฯ
( ๑ ) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ
หน่วย
พ.ศ.25๖๐
พ.ศ.25๖๑
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
๒๐ กำรบริหำรงำนตำมหลักธรร กำรบริหำรงำนตำมหลัก
5,000 สำนักปลัด
มำภิบำล
ธรรมำภิบำล
( ๒ ) แผนงำนสำธำรณสุข
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

๒๑

รณรงค์และป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโลนำ สำยพันธ์
2012
กำรควบคุมกำเนิดสุนัขและ
แมวอย่ำงถำวร
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัข่บ้ำ

๒๒
๒๓
๒๔

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ
รณรงค์และป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโลนำ สำยพันธ์
2012
กำรควบคุมกำเนิดสุนัข
และแมวอย่ำงถำวร
ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก
ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้่ำ

5,000
10,000
80,000
60,000

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัด

พ.ศ.25๖๐
พ.ศ.25๖๑
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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( ๓ ) แผนงำนสังคมสงเครำะห์
ลำดับที่
๒๕

๒๖
๒๗
๒๘
๒๙

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของ
กิจกรรม
ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้
ให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้
ยำกไร้ ยำกจน ด้อยโอกำส ยำกไร้ ยำกจน ด้อย
ผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิกำร โอกำส ผู้ป่วยเรื้อรังและ
คนพิกำร
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
เบี้ยยังชีพผู้พิกำร
เบี้ยยังชีพผู้พิกำร
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จัดกิจกรรมผู้สูงอำยุ
จัดกิจกรรมผู้สูงอำยุ

งบประมำณ
120,000

13,740,000
8,640,000
60,000
80,000

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัด

พ.ศ.25๖๐
พ.ศ.25๖๑
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

( ๔ ) แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
ลำดับที่
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

๓๖
๓๗

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ

สำรวจและจัดเก็บข้อมูล
แผนที่ภำษี
จัดเก็บภำษีนอกสถำนที่

30,000

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัด

5,000

สำนักปลัด

800,000

สำนักปลัด

20,000

สำนักปลัด

5,000

สำนักปลัด

10,000

สำนักปลัด

50,000

สำนักปลัด

30,000

สำนักปลัด

สำรวจและจัดเก็บข้อมูล
แผนที่ภำษี
สำรวจและจัดเก็บข้อมูล
แผนที่ภำษี
ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
ฝึกอบรมและศึกษำดูงำน
เพื่อพัฒนำศักยภำพ
เพื่อพัฒนำศักยภำพ
เกษตรกรในพื้นที่
เกษตรกรในพื้นที่
รณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อ รณรงค์ยุติควำมรุนแรงต่อ
เด็กสตรีและครอบครัว
เด็กสตรีและครอบครัว
สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้ สร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม
เด็กและเยำวชน กิจกรรม:โต ให้เด็กและเยำวชน
ไปไม่โกง
กิจกรรม:โตไปไม่โกง
อบรมให้ควำมรู้ในกำรสร้ำง อบรมให้ควำมรู้ในกำร
จิตสำนึกและควำมตระหนัก สร้ำงจิตสำนึกและควำม
แก่ประชำชน ในกำรป้องกัน ตระหนักแก่ประชำชน ใน
กำรทุจริตประพฤติมิชอบ
กำรป้องกันกำรทุจริต
กิจกรรม : หมำเฝ้ำบ้ำน
ประพฤติมิชอบ
ป้องกันอำชญำกรรม โรค
ป้องกันอำชญำกรรม โรค
เอดส์และกำรละเมิดสิทธิ
เอดส์และกำรละเมิดสิทธิ
เด็ก
เด็ก
จัดเวทีเสวนำเสริมสร้ำง
จัดเวทีเสวนำเสริมสร้ำง
ควำมปรองดองสมำนฉันท์ ควำมปรองดองสมำนฉันท์

พ.ศ.25๖๐
พ.ศ.25๖๑
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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แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ กำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและกระจำยรำยได้)
3. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
เพื่อให้กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำด้ำนกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรที่ดีและกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน
( ๑ ) แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป
ลำดับที่
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ

ประกวดหมู่บ้ำน "บ้ำนเรือน ประกวดหมู่บ้ำน
น่ำอยู่ หมู่บ้ำนสะอำด"
"บ้ำนเรือนน่ำอยู่ หมู่บ้ำน
สะอำด"
บ้ำนท้องถิ่นประชำรัฐร่วมใจ บ้ำนท้องถิ่นประชำรัฐร่วม
เทิดไท้องค์รำชัน รำชินี
ใจ เทิดไท้องค์รำชัน รำชินี
บริหำรจัดกำรขยะ
บริหำรจัดกำรขยะ
ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี
ค่ำใช้จ่ำยในงำนรัฐพิธี
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเลือกตั้ง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง
รำชกำร
ไปรำชกำร
จัดทำแผนพัฒนำสี่ปี พร้อม จัดทำแผนพัฒนำสี่ปี
บันทึกในระบบ eplan
พร้อมบันทึกในระบบ
eplan
ส่งเสริมและสนับสนุนจัด
ส่งเสริมและสนับสนุนจัด

200,000

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัด

150,000

สำนักปลัด

30,000
20,000
20,000
100,000
200,000

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

5,000

สำนักปลัด

12,000

สำนักปลัด

พ.ศ.25๖๐
พ.ศ.25๖๑
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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๔๗
๔๘
๔๙

๕๐
๕๑
๕๒

๕๓
๕๔
๕๕
๕๖

ประชุมประชำคม
แผนพัฒนำ ระดับตำบล
ส่งเสริมและสนับสนุนจัด
ประชุมประชำคม
แผนพัฒนำ ระดับหมู่บ้ำน
จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
จัดทำเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พร้อมบันทึกใน
ระบบ elaas
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน เพื่อ
กำรพัฒนำ
จัดซื้อเครื่องโทรสำร จำนวน
1 เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน
22 ตัวและเก้ำอี้มีพนักพิง
(แบบล้อเลื่อน) จำนวน 22
ตัว
จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน ระดับ
ชำนำญกำร
จัดซื้อโต๊ะทำงำน ระดับ
ชำนำญกำร
จัดซื้อเครื่องขยำยไร้สำย
แบบหิ้ว ขนำด 15 นิ้ว
จัดซื้อชั้นเหล็ก จำนวน 4
หลัง

ประชุมประชำคม
แผนพัฒนำ ระดับตำบล
ส่งเสริมและสนับสนุนจัด
ประชุมประชำคม
แผนพัฒนำ ระดับหมู่บ้ำน
จัดทำแผนกำรดำเนินงำน
จัดทำเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย
ประจำปี พร้อมบันทึกใน
ระบบ elaas
จัดเก็บข้อมูลพื้นฐำน เพื่อ
กำรพัฒนำ
จัดซื้อเครื่องโทรสำร
จำนวน 1 เครื่อง
จัดซื้อโต๊ะประชุม จำนวน
22 ตัวและเก้ำอี้มีพนักพิง
(แบบล้อเลื่อน) จำนวน
22 ตัว
จัดซื้อเก้ำอี้ทำงำน ระดับ
ชำนำญกำร
จัดซื้อโต๊ะทำงำน ระดับ
ชำนำญกำร
จัดซื้อเครื่องขยำยไร้สำย
แบบหิ้ว ขนำด 15 นิ้ว
จัดซื้อชั้นเหล็ก จำนวน 4
หลัง

24,000

สำนักปลัด

2,000
5,000

สำนักปลัด
สำนักปลัด

6,000

สำนักปลัด

18,000

สำนักปลัด

109,000

สำนักปลัด

10,000

สำนักปลัด

6,900

สำนักปลัด

8,500

สำนักปลัด

24,000

สำนักปลัด

22

๕๗
๕๘
๕๙

จัดซื้อเรือท้องแบนยำว 14
ฟุต จำนวน 1 ลำ
ปกป้องสถำบันสำคัญ
(สถำบันพระมหำกษัตริย์)
เตรียมควำมพร้อมและพิธี
ถวำยดอกไม้จันทน์ เนื่องใน
วันพระรำชพิธีถวำยพระ
เพลิงพระบรมศพ พระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย
เดชฯ

จัดซื้อเรือท้องแบนยำว
14 ฟุต จำนวน 1 ลำ
จัดทำดอกไม้จันทน์ ,ปลูก
ดอกดำวเรืองฯลฯ
จัดนิทรรศกำรพระรำช
กรณียกิจ เช่น จัดซื้อผ้ำ ๒
สี ,จัดซื้อพำน,จัดซื้อกล่อง
,วัสดุและอุปกรณ์ฯลฯ
,เต็นท์,เก้ำอี้,ป้ำย,
ยำนพำหนะฯลฯ

53,000

สำนักปลัด

๖๒,๐๐๐

สำนักปลัด

๖๘,๐๐๐

สำนักปลัด
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แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)
4. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
- เพื่อให้เทศบำลตำบลปำกปวน มีกำรพัฒนำด้ำนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
( 1 ) แผนงำน กำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม งบประมำณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
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
๖๐ จัดซื้อวัสดุกีฬำ
จัดซื้อวัสดุกีฬำ
90,000 สำนักปลัด
๖๑ แข่งขันกีฬำท้องถิ่นสัมพันธ์
แข่งขันกีฬำท้องถิ่น
70,000 สำนักปลัด
สัมพันธ์
๖๒ เดิน-วิ่ง เฉลีมพระเกียรติสมเด็จ
เดิน-วิ่ง เฉลีมพระเกียรติ
30,000 สำนักปลัด
พระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ์ฯ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ
เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ วชิรำลงกรณ์ฯ เนื่องใน
ชนมพรรษำ 66 พรรษำ
โอกำสมหำมงคลเฉลิม
พระชนมพรรษำ 66
พรรษำ
๖๓ แข่งขันกีฬำเทศบำลสัมพันธ์
แข่งขันกีฬำเทศบำล
30,000 สำนักปลัด
สัมพันธ์
๖๔ แข่งขันกีฬำสร้ำงควำมรักสำมัคคี แข่งขันกีฬำสร้ำงควำมรัก 150,000 สำนักปลัด
ปำกปวนเกมส์
สำมัคคี ปำกปวนเกมส์

24

แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย)
5. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
- เพื่อให้เทศบำลตำบลปำกปวนมีกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่น
( 1 ) แผนงำนกำรศึกษำ
ลำดับที่
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
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
๖๕
ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์ ค่ำอำหำรเสริม (นม) ศูนย์
191,680 สำนักปลัด
พัฒนำเด็กเล็ก
พัฒนำเด็กเล็ก
๖๖
ค่ำอำหำรเสริม (นม)
ค่ำอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน
601,613 สำนักปลัด
โรงเรียนประถมศึกษำ ใน ประถมศึกษำ ในเขตพื้นที่ สังกัด
เขตพื้นที่ สังกัด สพฐ.
สพฐ.
๖๗
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
490,000 สำนักปลัด
บริหำรสถำนศึกษำ
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำอำหำร
(ค่ำอำหำรกลำงวัน)
กลำงวัน)
๖๘
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำร
170,000 สำนักปลัด
บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัด บริหำรสถำนศึกษำ (ค่ำจัดสื่อ
สื่อกำรเรียนกำรสอน)
กำรเรียนกำรสอน)
๖๙
จัดกิจกรรมวันเด็ก
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ
80,000 สำนักปลัด
แห่งชำติ

25

ลำดับที่
๗๐

๗๑

๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

( 2 ) แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร
โครงกำร/กิจกรรม
รำยละเอียดของกิจกรรม
งบประมำณ
อนุรักษ์และส่งเสริมวัน
สำคัญในทำง
พระพุทธศำสนำ
"มำฆบูชำ"
อนุรักษ์และส่งเสริมวัน
สำคัญในทำง
พระพุทธศำสนำ "วิสำขบู
ชำ"
อนุรักษ์และสืบสำนบุญ
ประเพณีบุญเดือนสิบเอ็ด
"บุญออกวัดสำ"
อนุรักษ์และสืบสำนบุญ
ประเพณีบุญเดือนสิบสอง
"บุญกฐิน"
อนุรักษ์และสืบสำนบุญ
ประเพณีบุญเดือนเจ็ด
"บุญซำฮะ"
อนุรักษ์และสืบสำนบุญ
ประเพณีบุญเดือนยี่ "บุญ
คูณลำน"
อนุรักษ์และสืบสำนบุญ
ประเพณีบุญเดือนสี่ "บุญ
เผวส"

อนุรักษ์และส่งเสริมวันสำคัญ
ในทำงพระพุทธศำสนำ
"มำฆบูชำ

10,000

หน่วย
ดำเนินกำร
สำนักปลัด

อนุรักษ์และส่งเสริมวันสำคัญ
ในทำงพระพุทธศำสนำ "วิสำขบู
ชำ"

10,000

สำนักปลัด

อนุรักษ์และสืบสำนบุญประเพณี
บุญเดือนสิบเอ็ด "บุญออกวัด
สำ"
อนุรักษ์และสืบสำนบุญประเพณี
บุญเดือนสิบสอง "บุญกฐิน"

10,000

สำนักปลัด

5,000

สำนักปลัด

อนุรักษ์และสืบสำนบุญประเพณี
บุญเดือนสิบสอง "บุญซำฮะ"

10,000

สำนักปลัด

อนุรักษ์และสืบสำนบุญประเพณี
บุญเดือนยี่ "บุญคูณลำน"

๕,000

สำนักปลัด

อนุรักษ์และสืบสำนบุญประเพณี
บุญเดือนสี่ "บุญเผวส"

5,000

สำนักปลัด

พ.ศ.256๐
พ.ศ.25๖๑
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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๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑

อนุรักษ์และสืบสำนบุญ
ประเพณีบุญเดือนหก
"บุญบั้งไฟ"
จัดงำนวันลอยกระทง
จัดงำนเชื่อมสำมัคคี
ประเพณีฤดูหนำว
อนุรักษ์และสืบสำนบุญ
ประเพณีบุญเดือนแปด
"บุญเข้ำวัดสำ"
อนุรักษ์และส่งเสริมวัน
สำคัญในทำง
พระพุทธศำสนำ
"อำสำฬหบูชำ"

อนุรักษ์และสืบสำนบุญประเพณี
บุญเดือนหก "บุญบั้งไฟ"

10,000

สำนักปลัด

จัดงำนวันลอยกระทง
จัดงำนเชื่อมสำมัคคีประเพณีฤดู
หนำว
อนุรักษ์และสืบสำนบุญประเพณี
บุญเดือนแปด "บุญเข้ำวัดสำ"

20,000
5,000

สำนักปลัด
สำนักปลัด

40,000

สำนักปลัด

อนุรักษ์และส่งเสริมวันสำคัญ
ในทำงพระพุทธศำสนำ
"อำสำฬหบูชำ"

10,000

สำนักปลัด
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แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ด)ี
๖. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
- เพื่อให้เทศบำลตำบลปำกปวน มีกำรพัฒนำกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
(๑) แผนงำนกำรรักษำควำมสงบ
ลำดับที่
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

โครงกำร/กิจกรรม
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกำย

รำยละเอียดของกิจกรรม

หมวก,เสื้อ,กำงเกง,เข็มขัด,
รองเท้ำฯลฯ
ป้องกันและแก้ไขปัญหำเสพติด ป้องกันและแก้ไขปัญหำเสพ
กิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูผู้ติด ติด กิจกรรมบำบัดและฟื้นฟูผู้
ยำเสพติดในชุมชน
ติดยำเสพติดในชุมชน
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
ฝึกซ้อมแผนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย
บรรเทำสำธำรณภัย
ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กู้ชีพกู้ภัย ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่กู้ชีพกู้ภัย
(FR)
(FR)
บริหำรจัดกำรระบบกำรแพทย์ บริหำรจัดกำรระบบ
ฉุกเฉิน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกำลสงกรำนต์
เทศกำลสงกรำนต์
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วง
เทศกำลปีใหม่
เทศกำลปีใหม่

งบประมำณ

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
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
76,000 สำนักปลัด
52,000 สำนักปลัด
15,000 สำนักปลัด
15,000 สำนักปลัด

804,880 สำนักปลัด
30,000 สำนักปลัด
30,000 สำนักปลัด
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(๒) แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

รำยละเอียดของกิจกรรม

๘๙

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี

๙๐
๙๑

รักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน
1 หมู่บ้ำน 1 ป่ำชุมชน เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิตต์
พระบรมรำชินีนำถ ฯ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมำจำกพระรำชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี เช่น ป้ำย
โครงกำร ,สำรวจข้อมูล,ปลูก
ต้นไม้ ฯลฯ
รักน้ำ รักป่ำ รักษำแผ่นดิน
1 หมู่บ้ำน 1 ป่ำชุมชน เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นำงเจ้ำสิริกิตต์
พระบรมรำชินีนำถ ฯ

งบประมำณ

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
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
20,000 สำนักปลัด

20,000 สำนักปลัด
20,000 สำนักปลัด
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แผนดำเนินงำนประจำปี ๒๕๖๑
เทศบำลตำบลปำกปวน
(ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรที่ด)ี
๗. ภำยใต้ยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อำชีพและรำยได้
วัตถุประสงค์ของยุทธศำสตร์
- เพื่อให้เทศบำลตำบลปำกปวน มีกำรพัฒนำเศรษฐกิจ อำชีพและรำยได้
(๑) แผนงำนกำรเกษตร
ลำดับที่

โครงกำร/กิจกรรม

๙๒
๙๓

จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่กลุ่ม
เกษตรกรในกำรประกอบ
อำชีพ

รำยละเอียดของกิจกรรม
จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร
ฝึกอบรมให้ควำมรู้แก่กลุ่ม
เกษตรกรในกำรประกอบ
อำชีพ

งบประมำณ

หน่วย
พ.ศ.๒๕๖๐
พ.ศ.๒๕๖๑
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
100,000 สำนักปลัด
30,000 สำนักปลัด
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ส่วนที่ ๓
กำรติดตำมและประเมินผลกำรนำแผนดำเนินงำนไปสู่กำรปฏิบัติ
กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเป็นหน้ำที่ที่สำคัญในกำรดำเนินงำนพัฒนำองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดทำแผนพัฒนำของเทศบำลตำบลปำกปวน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้อง และมีประสิทธิภำพ มีคณะกรรมกำรประกอบจำกหลำยฝ่ำยรวมกัน ทั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชำชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ำยบริหำร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภำ
ท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งกำรทีค่ ณะกรรมกำรมำจำกหน่วยงำนหลำยฝ่ำยนี้จะทำให้กำรติดตำมและประเมินผลเป็นไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผลของกำรประเมินสำมำรถวัดผลของกำรบรรลุและวัดควำมสำเร็จของโครงกำรเพื่อ
นำไปใช้ในกำรแก้ไขหรือปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของโครงกำรได้อย่ำงแท้จริง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทรำบแนวทำงและกลไกในกำรติดตำมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
อันเป็นประโยชน์ต่อกำรจัดทำแผนดำเนินงำนในปีต่อไปและเป็นกำรสร้ำงแนวทำงกำรมีส่วนร่วมแบบบูรณำกำร
จำกทุกภำคส่วนในท้องถิ่น
๑. กำรติดตำมและประเมินผล
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น โดยมีหน้ำที่ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดทำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ ๒๙ ดังนี้
๑. กำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
๒. ดำเนินกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
๓. รำยงำนผลและแสดงควำมคิดเห็นจำกกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำต่อสภำท้องถิ่น
ผู้บริหำรท้องถิ่น คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประกำศผลแผนพัฒนำต่อสภำท้องถิ่นให้ประชำชนในท้องถิ่น
ทรำบโดยทั่วกัน อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภำยในเดือนธันวำคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ติดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่ำ ๓๐ วัน
๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรหรือคณะทำงำนเพื่อช่วยปฏิบัติงำนจำมเห็นสมควร
กำรตรวจสอบโดยอำเภอ
โดยมีหน้ำที่กำกับดูแลให้เทศบำลตำบลใช้แผนพัฒนำของเทศบำลเป็นแนวทำงจัดทำเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
โดยตรวจสอบกำรดำเนินงำนของเทศบำลในอำนำจกำรกำกับดูแลของนำยอำเภอวังสะพุงตำม
พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. ๒๔๙๖ มำตรำ ๗๑ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
กำรตรวจสอบและติดตำมโดยประชำคม
๑. เทศบำลตำบลแต่งตั้งผู้แทนประชำชนหรือผู้แทนประชำคมข้อเสนอของประชำชน โดยเลือกผู้ที่มี
ควำมรู้หรือมีประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรในคณะกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธี
สอบรำคำ ประกวดรำคำ และวิธีพิเศษ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ วรรคสอง โดยแต่งตั้งผู้แทนชุมชนหรือประชำคมในเขตพื้นที่ดำเนินกำรเข้ำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรด้วยอย่ำงน้อย ๒ คน
๒. ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประชำคมรวมทั้งประชำชนทั่วไปสำมำรถตรวจสอบและดำเนินงำนของ
เทศบำลตำบลให้เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง
๓. เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้คณะผู้บริหำรประชุมชี้แจงผลกำรดำเนินงำนในรอบปีต่อประชำคม
ตำบลเพื่อให้ประชำชนได้แสดงควำมเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลกำรดำเนินงำน
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