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แผนการดำเนินงาน 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา    
************************************************ 

ส่วนที่  1 
บทนำ 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559   และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  จัดทำแผนดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี   การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนดำเนินการแล้ว   หากมีการตั้งงบประมาณ
รายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงานราชการ
ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน / โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยงาน
ราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ.2561  เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาจึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ดำเนินการประจำปี  เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมดำเนินการให้เป็นไป
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

  แผนดำเนินงานประจำปี  มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา  
และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีความชัดเจน  
ในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณการทำงานกับหน่วยงานและ
จำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการ  ในการดำเนินงาน 

1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงานประจำปี1.1 ลักษณะของแผนการดำเนินงานประจำปี  
  แผนการดำเนินการประจำปี  จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยโครงการ/กิจกรรมพัฒนา  ที่บรรจุในแผน  
การดำเนินงานจะมีที่มาจาก 
  -  งบประมาณรายจ่ายประจำปี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ) 
  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 
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- โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ  ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือ  

หน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให้
รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพ้ืนที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  - โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ 

1.2   1.2   ลกัษณะของแผนงานประจำปีโดยสรุปลกัษณะของแผนงานประจำปีโดยสรุป  
  1. เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่
ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. เป็นแผนที่แสดงรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  3. เป็นแผนที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติ  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ 
  4. เป็นแผนที่มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  
ของแผนงาน/โครงการ  ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น 

1.3 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
  2. เพ่ือกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในพ้ืนที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น 
  3. เป็นการจัดเตรียมโครงการ/แผนงานต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณ 

1.4 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

         จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  (หมวด  5 ข้อ  
26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาส่วนท้องถิ่น  รวบรวมแผนงาน / โครงการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการส่วนกลาง   ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ
เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 

ข้อ 27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน
และโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ  ที่ต้องดำเนินการ
ในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น    

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  งบประมาณจากเงินสะสม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการ
จากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ  ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่เทศบาล
ตำบลในปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้ดำเนินโครงการได้ในปีงบประมาณนั้น 

อำนาจในการขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง  เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

การแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่นหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม  หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการส่วนกลาง   
ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ  ที่ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณนั้น   ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพ่ิมเติมจากหน่วยราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืน  ๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพ่ิมเติม   
ฉบับที่  1,2,3,4,…..) 

รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

ขั้นตอนที่   1   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  
ที่จะมีการดำเนินการจริงในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นเอง  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่  โดยข้อมูลดังกล่าว
อาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพ้ืนที่  และตรวจสอบจากแผนการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัด/อำเภอ หรือ 
กิ่งอำเภอแบบบูรณาการ 
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ขั้นตอนที่    2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 
  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  โดย
พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   และแผนงานการพัฒนาของท้องถิ่นกำหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงานแบ่งเป็น  4  ส่วน  คือ 

ส่วนที่  1   บทนำ 
องค์ประกอบ  ประกอบด้วย 

- บทนำ 

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน 

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
ส่วนที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ส่วนที่  3  บัญชีโครงการ  /  กิจกรรม 

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.01) 

- บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (ผด.02) 

- บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น(ผด.02/1) 
ส่วนที่  4  การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่   3    การประกาศแผนการดำเนินงาน 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  นำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือประกาศใช้  การประกาศแผนการดำเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เรื่องแผนการดำเนินงานของ(เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   
เพ่ือปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้ 

1.5   ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 
  1. ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน  โดยใช้แผนการดำเนินงาน  
เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น  

2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแผนงานโครงการพัฒนา ตรงตามความต้องการและ
ตอบสนองปัญหาของท้องถิ่น 

3.  ทำให้การพัฒนาในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
4.  ประชาชนทราบล่วงหน้าว่า  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะดำเนินการกิจกรรม  หรือมี

โครงการพัฒนาอะไรในพ้ืนที่บ้าง  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง  โปร่งใส  

 
 
 



ส่วนที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

ข้อมูลทั่วไปของตำบลไผด่ำพัฒนา 

1. ประวัติความเป็นมาของตำบล 

ตำบลไผ่ดำพัฒนาเป็นตำบลจัดตั้งใหม่เมื่อปี 2515  โดยนายสุบิน ทัพไทย แยกมาจาก 
ตำบลบางจัก  จำนวน 4 หมู่บ้าน   และตำบลหัวตะพาน 4 หมู่บ้าน  รวม 8 หมู่บ้าน  และนายสุบิน ทัพไทย 
ได้เป็นกำนัน คนแรกของตำบล  ต่อมาหมู่ที่ 2 บ้านท้ายลาดได้ขอแยกตัวไปขึ้นกับตำบลหัวตะพานเหมือนเดิม  
ในการตั้งชื่อมีหมู่บ้านหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ชื่อบ้านไผ่ดำ  ประชาชนส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า "บ้านไผ่ดำ" 
และได้เสนอชื่อเป็นชื่อตำบลไผ่ดำ และเดิมคำท้าย "พัฒนา" จึงเรียกชื่อตำบลไผ่ดำพัฒนา และในปัจจุบันได้แยก
หมู่บ้านอีก 1 หมู่บ้าน รวมเป็น 8 หมู่บ้าน 

2. อาณาเขต : 
เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  ตำบลไผ่ดำพัฒนา  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง  ตั้งอยู่

ทางทิศตะวันออกของอำเภอวิเศษชัยชาญ  และห่างจากอำเภอวิเศษชัยชาญ ประมาณ 12  กิโลเมตร ห่างจาก
จังหวัดประมาณ  17 กิโลเมตร  ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง  
  ทิศเหนือ        จดตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ  และตำบลมหาดไทย  อำเภอเมือง 
  ทิศใต้          จดตำบลบ้านแค  ตำบลโคกช้าง  อำเภอผักไห่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  ทิศตะวันออก  จดตำบลนรสิงห์  ตำบลเอกราช  อำเภอป่าโมก  จังหวัดอ่างทอง 
  ทิศตะวันตก    จดตำบลบางจัก  ตำบลสี่ร้อย  อำเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
  เนื้อที ่  

พ้ืนที่ประมาณ 12.06  ตารางกิโลเมตร  หรือ  5,145  ไร่ 
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3.  ประชากร มีจำนวนหมู่บ้าน   8  หมู่บ้าน (ข้อมูล  ณ 31 สิงหาคม 2564) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน 

จำนวนประชากร รวม ชื่อผู้ใหญ่บ้าน 
ชาย หญิง 

1 บ้านไผ่ดำพัฒนา 181 321 330 651 นายการุญ  ธารีรักษ์ 
2 บ้านลาดจินจาน 130 201 204 405 นางสาวพัชราภรณ์ แช่มช้อย 
3 บ้านไผ่ดำพัฒนา 204 291 328 619 นายพรชัย  ทัพไทย 
4 บ้านไผ่ดำพัฒนา 77 136 134 270 นายวันชัย  สันทัด 
5 บ้านไผ่ดำพัฒนา 65 112 116 228 นายชูเกียรติ  พวงลำเจียก 
6 บ้านไผ่ดำพัฒนา 169 273 286 559 นางพรทิพย์พา  พวงลำเจียก 
7 บ้านไผ่ดำพัฒนา 67 109 134 243 นายวิชาญ  สุขเคหา 
8 บ้านไผ่ดำพัฒนา 86 142 154 296 กำนันพลพิพัฒน์ มากศรีกนกโชติ 

 รวมทั้งตำบล 979 1,585 1,686 3,271  

4.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
5.1  การนับถือศาสนา 

-  นับถือศาสนาพุทธ 
5.2  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

  -  ภาษาไทยภาคกลาง 
5.3  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 

 - ขนมไทย เช่น ขนมกระยาสารท ขนมกาละแม ขนมทองหยอด ขนมเม็ดขนุน ขนมฝอยทอง 

 5.การประกอบอาชีพ 
   -  ทำการเกษตร 
   -  เลี้ยงสัตว ์
   -  รับจ้าง 
   -  ค้าขาย 
   -  รับราชการ 

 6. การคมนาคมขนส่ง 
  ในปัจจุบันมี  1 ทาง  คือ   ทางบก 

-  โดยรถยนต์ส่วนตัว/รถยนตบ์รรทุก/จักรยานยนต์ 
สามารถติดต่อกับพ้ืนที่ใกล้เคียงได้สะดวกมีถนนตัดผ่านทุกที่  สามารถเดินทางไปกลับได้

ภายในวันเดียว 
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7.ด้านสาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ดำพัฒนา      1            แห่ง 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชื่อ นางศุภราภรณ์  ผ่องพันธุ์งาม 
เบอร์โทรศัพท์   035-631764 

 8.ด้านทรัพยากร ดิน / น้ำ /ป่า 
- อุตสาหกรรม 

 - โรงงานอุตสาหกรรม 3        แห่ง   (ธุรกิจบ่อทราย/โรงงานพลาสติก) 
  1.บ่อทรายทรัพย์แปดแก้ว 
  2.หจก.ทิพย์ทวีพงศ์    
  3.หจก.ไผ่ดำพลาสติก 

-ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   

  -ลักษณะของแหล่งน้ำ 
       ลักษณะของแหล่งน้ำเป็นแม่น้ำคลองธรรมชาติ คลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่านหลายสาย 
  -ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
   ลักษณะของไม้และป่าไม้ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาทำเกษตรกรรมและบ่อทราย 

-ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  มีแม่น้ำ  คลองธรรมชาติ  คลองส่งน้ำชลประทาน
  -ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนร้อน  แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู  โดยได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ 

 9.สถานที่สำคัญในตำบล 
การศึกษา 

  -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 1    แห่ง  
     1  โรงเรียนวัดวันอุทิศ  (สิริกมลฉ่ำราษฎรบำรุง)   
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชื่อ นางสาวสรัญญา  ภูษาทอง 

เบอร์โทรศัพท์  035-864303 / 093-2707169 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา      1    แห่ง 

ที่ตั้ง  สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  หมู่ที่ 6  ตำบลไผ่ดำพัฒนา 
-  ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยประจำตำบลไผ่ดำพัฒนา   1   แห่ง 

ที่ตั้ง  หมู่ที่  7  ตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 8    แห่ง 
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10.แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 
               - เป็นหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์บ้านทรงไทยที่มากท่ีสุดในประเทศ  
จำนวน 398 หลัง 

- ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4  ประธานศูนย์ ชื่อ นางสาวเบญจมาศ ทองพูล 
    เบอร์โทรศัพท์   081-304-5152 

 11.หน่วยงานภาคที่ขอรับการสนับสนุนการพัฒนา 
  1.องค์กรสาธารณะประโยชน์   ชมรมผู้สูงอายุและกองทุนช่วยเหลือสวัสดิการสังคมตำบล 
ไผ่ดำพัฒนา 

     ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ  ชื่อ  นายกิตติพงศ์  พวงศิริ 
      เบอร์โทรศัพท์  081-921-7199 

2.กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลไผ่ดำพัฒนา  
       ประธานกองทุนฯ ชื่อ  นายสำรวย  ฉิมฉวี    
                เบอร์โทรศัพท์    081-385-4947 
  3.กลุ่ม อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.ตำบลไผ่ดำพัฒนา) 
      ประธาน อสม.  ชื่อ  นางสาวสวงค์  ผลแย้ม 
      เบอร์โทรศัพท์    089-013-8242 

 12.อื่น ๆ  
  การไฟฟ้า 

-  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  945 ครัวเรือน ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและ
มีไฟฟ้าสาธารณะที่เป็นจุดชุมชน  จำนวน  8  หมู่บ้าน 

  การประปา 
   - ใช้น้ำประปาบาดาลขนาดใหญ่  จำนวน   7  แห่ง 
   - ใช้น้ำประปาบาดาลถังลูกบอล   จำนวน  4  แห่ง  
  โทรศัพท์  
   - ทุกครัวเรือนมีโทรศัพท์ใช้ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
  ระบบเศรษฐกิจ 
   การเกษตร 
   - มีอาชีพทำนาเป็นส่วนมาก และทำสวน ปลูกพืชผักสวนครัว พืชล้มลุก 
   การปศุสัตว์ 
   - มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 2  แห่ง 
   1. บริษัท ไผ่สิงห์ทอง จำกัด มี 2 แห่ง 
   2.  บริษัท เอกราชหมูทอง จำกัด 
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การบริการ 

   -  ร้านค้าขายเครื่องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ             26      ร้าน 
   -  ร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม   7        ร้าน 

-  ร้านขายปลีกน้ำมัน             8       แห่ง 
-  ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด ์    2        แห่ง 
-  ร้านตัดผม     3        แห่ง 
-  คลินิก                1        แห่ง 

  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  - กลุ่มอาชีพทำขนมไทยตามเทศกาล  จำนวน  4  กลุ่ม 

ศักยภาพในตำบล 
1.ด้านการเมืองการบริหาร 
บุคลากรฝ่ายการเมือง 

  การแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็น 2 เขต  
  เขต  1  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 1,  หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 ,  
  เขต  2  ประกอบไปด้วย หมู่ที่ 4,  หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 7 และหมู่ท่ี 8 
  1.  คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา ประกอบด้วย   

  -   นายประทิว  ภู่ประสงค์        นายกเทศมนตรีตำบลไผ่ดำพัฒนา 
        -   นายพูนศักดิ์  ไวยเริงโรจน์ รองนายกเทศมนตรี  คนที่  1 

-   นายทุเรียน  เอ่ียมสุเมธ รองนายกเทศมนตรี  คนที่  2 
-   นางกัลยารัตน์  แพรพงษ์ศรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี   
-   นายวัชรินทร์  รุ่งแสง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

2.  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต   ประกอบด้วย 
  1.  นายจารุภาส  เขียนงาม ประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  2.  นางจำนงค์  พ่ึงสมศักดิ ์ รองประธานสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
  3.  นายสุรพงษ์  กรผลึก  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 

4.  นายสมเจต  มีจันทร์มาก สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1   
5.  นายวิชาญ   กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
6.  นายเกรียงไกร  พันธุสะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
7.  นายนิพนธ์  พุทธชาติ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
8.  นายอนันต์  เขียวสวาส สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
9.  นางสุระจิน  แสงศรี  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
10. นายณัฐวุฒิ  กมลฉ่ำ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
11. นางพัชรี  นาคหัวเพ็ชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
12. นายพวน  อยู่อาจินต์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
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 บุคลากรฝ่ายประจำ 
 เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา  มีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 58 คน  แยกเป็น 
 ปลัดเทศบาล      จำนวน  - คน 

ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล    จำนวน   3 คน 
ตำแหน่งในส่วนกองคลัง     จำนวน  3 คน 
ตำแหน่งในส่วนกองช่าง     จำนวน  1 คน 
ตำแหน่งในส่วนกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน  3 คน 
ตำแหน่งในส่วนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จำนวน  -   คน 
จำนวนลูกจ้างประจำ     จำนวน  1 คน 
จำนวนพนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน          11 คน 
จำนวนพนักงานจ้างทั่วไป              จำนวน  2 คน 
จำนวนพนักงานจ้างเหมาบริการ    จำนวน          34 คน  
รายได้ของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา 
ประจำปีงบประมาณ 2565 ประมาณการไว้ทั้งสิ้น จำนวน  30,920,000บาท  ประกอบด้วย 

  -รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง             264,750บาท
  -รายได้ทีร่ัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   14,620,000บาท 
  -รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            16,035,250บาท 

อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ  แบ่งออกเป็น  5  ส่วน   ดังนี้ 
1.  สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลตำบล และ

ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและ
เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนงาน  
ปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบล  ประกอบด้วย 

 งานบริหารทั่วไป    มีหน้าที่เกี่ยวกับบริหารงานทั่วไปซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะ
ได้รับคำสั่งโดยไม่จำกัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  ติดต่อนัดหมาย  จัดงานรับรองต่าง ๆ  เตรียมเรื่องและเตรียมการ
สำหรับการประชุม  ทำรายงานการประชุมและรายงานอ่ืน ๆ  ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ  ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วน
ราชการ  หรือมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและบริหารงานหลายด้านด้วยกัน  และปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาล
ตำบลโดยเฉพาะ 
  งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ประสานงาน  ประมวลผล  พิจารณาเสนอแนะ  เพ่ือประกอบการ
กำหนดนโยบาย  จัดทำแผนหรือโครงการ  ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม  แผนและโครงการต่าง ๆ 
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งานนักพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดทำ

แผนงาน ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่าง ๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่นเป็นผู้นำ
และเป็นที่ปรึกษากลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจ  ความเข้าใจและความคิดริเริ่ม
ในการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตน ร่วมทำงานพัฒนากับประชาชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด ให้คำแนะนำและ
ฝึกอบรมประชาชนในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและเพ่ิมรายได้ต่อครอบครัว
ในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน อำนวยความสะดวกและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ติดตามผลงานและจัดทำรายงานต่าง ๆ  เป็นต้น 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่
ราชการ   งานป้องกันและระงับอัคคีภัย    งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ 
รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  ภัยธรรมชาติและสาธารณ
ภัยอ่ืน  เช่น อุทกภัย  วาตภัย   งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการ
ป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ    งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    งานฝึกซ้อมและ
ดำเนินการตามแผน    งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร    งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.  กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง  ค่าตอบแทนเงิน
บำเหน็จ  บำนาญ  เงินอ่ืน ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน   การจัดสรรเงินต่าง ๆ   
การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ  การควบคุม  การเบิกจ่าย  งานทำงบ
ทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลตำบลและงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมาย  ประกอบด้วย 

 การเงิน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางการเงินและบัญชี  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
การรวบรวมรายละเอียด  และดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของส่วนราชการ 

 งานบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  การงบประมาณและการบัญชีทั่วไป   
ของส่วนราชการ  เช่น  การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน  ลงบัญชี  ทำรายงานการบัญชี   
รวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ  รายรับ-รายจ่าย  ประจำปี 

 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวัสดุทั่วไปของส่วนราชการ  ซึ่งมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา  จัดซื้อ  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา   การซ่อมแซมและบำรุงรักษา   
การทำบัญชีทะเบียนพัสดุ  การเก็บรักษาใบสำคัญ  หลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ  การแทงจำหน่ายพัสดุที่
ชำรุด  การทำสัญญา  การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้าง 

 งานจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อ่ืน ๆ 
ของเทศบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการ  คำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษี
และค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียน และรายการต่าง ๆ  เก็บรักษา
หลักฐานค่าธรรมเนียม  และรายได้อ่ืน ๆ  ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบตรวจสอบและประเมินภาษี   
การเก็บรักษาและนำส่งเงิน  เป็นต้น   และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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3. กองช่าง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจออกแบบการจัดทำข้อมูล  ทางด้านวิศวกรรม 

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบ การก่อสร้าง  งานการควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนงานปฏิบัติงานการก่อสร้าง  และซ่อมบำรุง  การควบคุ มการก่อสร้าง  
และซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรม   การรวบรวมประวัติติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องกล  
การควบคุม  การบำรุงรักษา เครื่องจักรกลและยานพาหนะงานเกี่ ยวกับแผนงานควบคุม  เก็บรักษา   
การเบิกจ่าย  วัสดุ  อุปกรณ์ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 

4.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานทางวิชาการศึกษา  และพัฒนา
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  
การจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน   
งานศึกษานิเทศก์ งานกิจการนักเรียน  งาน  ศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอการทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพและเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและ
นันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและศึกษานอกโรงเรียน  ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์  
วิจัยและพัฒนาหลักสูตรแบบเรียนทุกระดับที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ  ปรับปรุงมาตรฐานของ
สถานศึกษา  การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  การจัดและควบคุมพิพิธภัณฑ์การศึกษา  การบริการและ
ส่งเสริมการศึกษาโดยใช้ เทคโนโลยีทางการศึกษาการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา   
การวางแผนการศึกษา  การวิจัยทางการศึกษา  การส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา  เป็นต้น  และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อ  
การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมทั้งการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยมีส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496   และรองรับภารกิจการถ่ายโอน
งานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลการนำแผนดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ 

 
การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการดำเนินงานพัฒนาองค์กร

ปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6  ข้อ 28  ได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น   เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง  และมีประสิทธิภาพ  มีคณะกรรมการประกอบจากหลายฝ่ายรวมกัน  ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประชาชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนฝ่ายบริหาร   รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  ซ่ึงการที่
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
และผลของการประเมินสามารถวัดผลของการบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพ่ือนำไปใช้ในการแก้ไข
หรือปรับปรุงการปฏิบัติงาน ของโครงการได้อย่างแทจ้ริง 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือให้ทราบแนวทางและกลไกในการติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนดำเนินงานในปีต่อไปและเป็นการสร้างแนวทางการมีส่วน
ร่วมแบบบูรณาการจากทุก ภาคส่วนในท้องถิ่น 

การติดตามและประเมินผล 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีหน้าที่ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 29 ดังนี้ 
1. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานจามเห็นสมควร  

การตรวจสอบโดยอำเภอ 
โดยมีหน้าที่กำกับดูแลให้เทศบาลตำบลใช้แผนพัฒนาของเทศบาลเป็นแนวทางจัดทำ 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี   โดยตรวจสอบการดำเนินงานของเทศบาลในอำนาจการกำกับดูแล
ของนายอำเภอ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ .ศ 2496 มาตรา 71 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13 )  
พ.ศ. 2552 ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
 



51 
การตรวจสอบและติดตามโดยประชาคม 

  1. เทศบาลตำบลแต่งตั้งผู้แทนประซาชนหรือผู้แทนประซาคมข้อเสนอของประซาซน  
โดยเลือกผู้ที่มีความรู้  หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้าง   ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   

2. ผู้แทนชุมชนหรือผู้แทนประซาคมรวมทั้งประชาซนทั่วไปสามารถตรวจสอบและดำเนินงาน
ของเทศบาลตำบลให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3. เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้คณะผู้บริหารประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปีต่อประซาคม
ตำบลเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


