ประกาศเทศบาลตาบลชีลอง
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดาเนินงานเทศบาลตาบลชีลอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
***********************
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทาแผนดาเนินงาน โดยเทศบาลตาบลชีลองได้ดาเนินการจัดทาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพั ฒนาเทศบาลตาบลชีลอง ในการประชุมเมื่อวัน จันทร์ที่ ๙
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เทศบาลต าบลชี ล องจึ ง ประกาศใช้ แ ผนการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อเป็น แนวทางในการปฎิบัติ งานให้เ กิ ดประสิ ท ธิ ภาพ รวมทั้ง ใช้เ ป็น คู่มือ ในการ
ตรวจสอบและการประเมินผลของเทศบาลตาบลชีลอง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสงบ สุขนาแซง)
นายกเทศมนตรีตาบลชีลอง

ประกาศใช้แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
อปท.

วันที่ประกาศใช้

เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

หมายเหตุ

๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ

ผูร้ ายงาน

(นางสาวรัชนี แดงสกุล)
หัวหน้าฝ่ายแผนงาน และงบประมาณ รักษาการ
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลชีลอง

แผนการดาเนินงาน
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เทศบาลตาบลชีลอง
อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

คานา
แผนการด าเนิ น งาน (เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1) ฉบั บ นี้ มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ แสดงถึ ง
รายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่
เทศบาลตาบลชีลอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้เป็นแนวทางในการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มคี วามชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการทางานกับหน่วยงานอื่นและจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ
ในแผนการดาเนินงาน
คณะทางานการจัดทาแผนการดาเนินงาน (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
แผนดาเนินงาน จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาชุมชน ต่อไป

งานนโยบายและแผนงาน
พฤษภาคม 2561

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ 1 บทนา
บทนา
วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน

1
1
2
2

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บัญชีสรุปจานวนโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.1)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.2)

3-5
6-13

ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการนาแผนดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ

14-15

ส่วนที่ 1
บทนา

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ลักษณะของแผนการดาเนินงาน
แผนการด าเนินงาน (เพิ่มเติม ฉบับ ที่ 1) จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของ
ผูบ้ ริหาร เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการ
ในพืน้ ที่ของเทศบาลตาบลชีลอง โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดาเนินงาน
จะมีที่มาจาก
1. งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของเทศบาลตาบลชีลอง (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดาเนินการ)
2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่เทศบาลตาบลชีลอง ดาเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ
(ถ้ามี)
3. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อื่น ๆ ที่ดาเนินการในพืน้ ที่ของเทศบาลตาบลชีลอง
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่น ๆ ที่เทศบาลตาบลชีลองพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการ
ประสานการดาเนินงานในพื้นที่
แผนดาเนินงาน (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/
โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดาเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตาบลชีลอง
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 เพื่ อ ให้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน (เพิ่ ม เติ ม ฉบั บ ที่ 1)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้าซ้อนของโครงการ
มีก ารประสานและบู รณาการทางานกับ หน่วยงานและจาแนกรายละเอีย ดต่าง ๆ ของแผนงาน/
โครงการ ในแผนการดาเนินงาน
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดาเนินงาน
1. เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น
2. เพื่อให้การใช้ทรัพยากรการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
4. เพื่อให้การจัดทาโครงการพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของชุมชนมากที่สุด
/3. ขัน้ ตอน...

-23. ขั้นตอนการจัดทาแผนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่
ขั้นตอนที่

1
2
3
4
5
6
7

การเตรียมการจัดทาแผน
การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา
การจัดทารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
การจัดทาร่างแผนการดาเนินงาน
การอนุมัติและประกาศใช้แผนการดาเนินงาน

4. ประโยชน์ของแผนการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงานจะเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร
เพื่อควบคุมการดาเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
แผนการดาเนินงาน จะกาหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
ที่ดาเนินการในพืน้ ที่ของเทศบาลตาบลชีลอง

ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

-3-

แบบ ผด.1

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลชีลอง
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- แผนงานเคหะและชุมชน
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

10
10

83.34
83.34

2,200,000
2,200,000

85.77
85.76

ทต.ชีลอง

-4-

แบบ ผด.1

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลชีลอง
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
- แผนงานสาธารณสุข
รวม

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

1
1

8.33
8.33

จานวน
งบประมาณ

340,000
340,000

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

13.26
13.25

ทต.ชีลอง

-5-

แบบ ผด.1

ส่วนที่ 2
บัญชีสรุปจานวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลตาบลชีลอง
ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนา

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการปกครอง
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
1
รวม
1
รวมทั้งสิ้น
12

คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการ
ทั้งหมด

จานวน
งบประมาณ

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
ทั้งหมด

หน่วย
ดาเนินการ

8.33
8.33
100

25,000
25,000
2,565,000

0.97
0.97
100

ทต.ชีลอง

-6บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลชีลอง
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/
รายละเอียด
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
กิจกรรม
ของโครงการ
ประมาณ ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.
สายศาลา SML ถึง
บ้านนายสง่า พื้น
ชัยภูมิ ม.2

2 โครงการขุดลอก
คลองดิน เหมือง
วังกาบ ม.3

กว้าง 5 เมตร
ยาว 113 เมตร
หนา 0.15 เมตร

327,500

บ้านกุดเหม่ง กองช่าง
หมู่ 2
ทต.ชีลอง
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

ปากกว้าง 1.50 เมตร
ยาว 300 เมตร
ลึกเฉลี่ย 1 เมตร

13,000

บ้านหนอง
กองช่าง
สระ หมู่ 3 ทต.ชีลอง
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

-7ที่

โครงการ/
กิจกรรม

3 โครงการลง
ลูกรังผิวจราจร
รอบลาห้วย
หนองอ้อ ม.4

4

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล. ม.5
-สายคุ้มแนว
หน้าชาวประชา

รายละเอียด
ของโครงการ

งบ
ประมาณ

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

กว้าง 4 เมตร
ยาว 1,200 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

150,000

กว้าง 3 เมตร
ยาว 75 เมตร
หนา 0.15 เมตร

131,400

บ้านโนน
หว้านไพล
หมู่ 4
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
บ้านหนองบัว
ขาว หมู่ 5
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

กองช่าง
ทต.ชีลอง

กองช่าง
ทต.ชีลอง

-8ที่

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
ของโครงการ

5 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ม.6
-สายปากทางเข้า

กว้าง 5 ม. ยาว 52 ม.
หมูบ่ ้าน
หนา 0.15 เมตร
-สายหน้าวัด-บ้าน
กว้าง 5 ม. ยาว 110 ม.
นายบุญกว้าง
หนา 0.15 เมตร
ศรีชมชื่น

6 โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล. ม.8
-สายบ้านนาย
สมอ-บ้านนาย
พร้อม ชัยมงคล

กว้าง 5 เมตร
ยาว 50 เมตร
หนา 0.15 เมตร

งบ
ประมาณ

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

151,800

บ้านหัวหนอง กองช่าง
หมู่ 6
ทต.ชีลอง
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

322,800

150,300

บ้านหนอง
กองช่าง
ปลาโด
ทต.ชีลอง
หมู่ 8
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

-9ที่

โครงการ/
กิจกรรม

7 โครงการ
ก่อสร้างราง
ระบายน้า
คอนกรีตเสริม
เหล็ก
รูปตัวยู ม.15
-สายบ้านนายใย
จงกลนี
ถึงบ้าน นาย
สอน ศรีวังม่วง
8 โครงการขุดลอก
คลองดิน เหมืองวัง
ตาหลุบ พร้อมวาง
ท่อระบายน้า ม.16

รายละเอียด
ของโครงการ

งบ
ประมาณ

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

กว้าง 0.30 เมตร
ยาว 71 เมตร
ลึก 0.30 เมตร

107,700

บ้านโสกน้า กองช่าง
ขาว หมู่ 15 ทต.ชีลอง
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

ปากกว้าง 3 ม.
ยาว 870 ม.
ลึกเฉลี่ย 1.50 ม.

130,000

บ้านชีลอง
กองช่าง
หมู่ 16
ทต.ชีลอง
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

-10-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

9

โครงการ
ก่อสร้างถนน
คสล. ม.16
-สายซอยบ้านนาย
สมบูรณ์-บ้านนาง
สาเนียง
-สายบ้านนาย
สาเนียง-บ้านนาย
ศรายุทธ
-สายซอยบ้านนาง
วราภรณ์
เจียรสุวรรณ
-สายซอยครูสม
พร-บ้าน พ.ท.ทอม
-สายสะพานปลาบ้านนายพรมมี

รายละเอียด
ของโครงการ

งบ
ประมาณ

กว้าง 2.5 ม. ยาว 50 ม.
หนา 0.15 ม.

70,500

กว้าง 3 ม. ยาว 20 ม.
หนา 0.15 ม.

33,700

กว้าง 3 ม. ยาว 10 ม.
หนา 0.15 ม.

17,000

กว้าง 3.50 ม. ยาว 46 ม.
หนา 0.15 ม.
กว้าง 3 ม. ยาว 89 ม.
หนา 0.15 ม.

92,100
153,200

สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
บ้านชีลอง
กองช่าง
หมู่ 16
ทต.ชีลอง
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

-11-

ที่

โครงการ/
กิจกรรม

10 โครงการ
ก่อสร้างถนนดิน
ยกระดับพร้อม
ลงลูกรังผิว
จราจร ม.17
-สายนานาย
กุหลาบ ชิดประ
ทุม ถึง นานายพัน
แม้นชัยภูมิ

รายละเอียด
ของโครงการ

งบ
ประมาณ

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

กว้าง 4 เมตร
ยาว 670 เมตร
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

349,000

บ้านหนองบัว กองช่าง
ขาว หมู่ 17 ทต.ชีลอง
ตาบลชีลอง
อาเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ

-12-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลชีลอง
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงานสาธารณสุข
ที่
โครงการ/
รายละเอียด
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
กิจกรรม
ของโครงการ
ประมาณ ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

อุดหนุน
คณะกรรมการ
หมูบ่ ้าน(กม.)
จานวน 17 หมู่บ้าน
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ย
ด้านการดาเนิน
การ โครงการ
ดาเนินงานตาม
แนวทางโครงการ
พระราชดาริ
ด้านสาธารณสุข

17 หมูบ่ ้าน ในพืน้ ที่
ตาบลชีลอง
(บ้านละ 20,000)

340,000

17 หมูบ่ ้าน
ในพืน้ ที่
ทต.ชีลอง

กอง
สาธารณสุข
ทต.ชีลอง

-13-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลชีลอง
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ของโครงการ
ประมาณ ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

อุดหนุนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อเป็นค่าใช้จา่ ย
ด้านการดาเนินการ
โครงการอุดหนุน
ศูนย์ปฏิบตั ิการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
(เทศบาลตาบล
โคกสูง อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ)

ช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

25,000

ทต.ชีลอง

สานักปลัด
ทต.ชีลอง

-14-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เทศบาลตาบลชีลอง
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด
งบ
สถานที่
หน่วย
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ของโครงการ
ประมาณ ดาเนินการ ดาเนินการ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
ในหลวงรัชกาลที่ 10
2 เครื่องปรับอากาศ (มีระบบฟอก
ชนิดติดผนัง
อากาศ)
ขนาด 24,000 btu

90,000

ทต.ชีลอง

28,000

ทต.ชีลอง

สานักปลัด
ทต.ชีลอง
สานักปลัด
ทต.ชีลอง

ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการนาแผนดาเนินงาน
ไปสู่การปฏิบัติ

-15ส่วนที่ 3
การติดตามและประเมินผลการนาแผนดาเนินงานไปสู่การปฏิบัติ
การติด ตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ ที่สาคัญ ในการดาเนินงานพัฒนา
องค์ก รปกครองส่ว นท้องถิ่ น ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดข้อ 13 ให้ยกเลิกความใน (3)
ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี ”ข้อ 14 ให้ยกเลิก
ความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และให้ใช้ความต่อไปนีแ้ ทน(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมิน ผลแผนพั ฒนาให้ป ระชาชนในท้ องถิ่นทราบในที่ เ ปิด เผยภายในสิ บ ห้า วันนั บ แต่ วัน ที่
ผูบ้ ริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบั ติก าร อันเป็ นประโยชน์ต่อ การจัด ท าแผนดาเนิน งานในปีต่อไปและเป็ นการสร้างแนว
ทางการมีสว่ นร่วมแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น
1. การติดตามและประเมินผล
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีหน้ าที่ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 29 ดังนี้
1. กาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

-163. รายงานผลและแสดงความคิดเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ทั้งนี้ ให้ตดิ ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานจามเห็นสมควร
การตรวจสอบโดยอาเภอ
โดยมีหน้าที่กากับดูแลให้เทศบาลตาบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
โดยตรวจสอบการดาเนินงานของเทศบาลในอานาจการกากับดูแลของนายอาเภอเมือง
ชัยภูมิ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 71 ให้เป็นไปตามกฎหมาย

การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม
1. เทศบาลตาบลแต่งตัง้ ผูแ้ ทนประชาชนหรือผูแ้ ทนประชาคมข้อเสนอของประชาชน
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทาแผนพัฒนาฯ แผนดาเนินงาน และการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาฯ
2. ผูแ้ ทนชุมชนหรือผู้แทนประชาคมรวมทั้งประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบและ
ดาเนินงานของเทศบาลตาบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผูบ้ ริหารประชุมชีแ้ จงผลการดาเนินงานในรอบปี
ต่อประชาคมตาบลเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็นรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดาเนินงาน

************

