4. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุน 2 ครั้ง
3. จัดทาร่างแผน 3 ปี (พ.ศ.2556-2558)

เม.ย.

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ. 2555

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

แผนดาเนินการประจาปี 2555
เทศบาลตาบลเนินฆ้อ
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรให้มีศกั ยภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนางานวิชาการและจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบบริการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของชุมชน
5. เพื่ออุดหนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และกลุ่มองค์กรเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเทศบาล
แนวทางการพัฒนา
6.1 แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารจัดการและระบบบริการของเทศบาล
พ.ศ. 2554
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ พื้นทีด่ าเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดาเนินการ
1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาของท้องถิ่น
1. จัดเวทีประชาคมตาบล 1 ครั้ง
35,000
เทศบาล สานักปลัด
งบเทศบัญญัติ
หน้า 3/31

4. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 2 ครั้ง
5. จัดทาเล่มแผน 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) แผนดาเนินงาน ปี 2555
6.ประชุมคณะกรรมการติดตามแผน 3 ครั้ง
7. แจกแบบสารวจความพึงพอใจประชาชนในตาบล
เนินฆ้อทั้ง 9 หมู่บ้าน จานวน 1 ครั้ง

2 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวที
ประชาคมทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน

1.จัดประชุมคณะกรรมการจัดทาทบทวนแผนชุมชน
ระดับหมู่บ้านประจาปี 2555 จานวน 9 หมู่
2. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพือ่ รับรองแผนชุมชน

10,000

เทศบาล

สานักปลัด

งบเทศบัญญัติ
หน้า 3/31

ประจาปี 2555 ทั้ง 9 หมู่บ้านจานวน 1 ครั้ง

25

3 โครงการกีฬาสัมพันธ์ท้องถิ่น

-เพือ่ จัดส่งนักกีฬา พนักงาน สมาชิกสภาเทศบาล
ผู้บริหารเข้าแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีในระดับ
ตาบล อาเภอ จังหวัดและที่องค์กรต่างๆจัดขึ้น

เม.ย.

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ. 2555

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

6.1 แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารจัดการและระบบบริการของเทศบาล
พ.ศ. 2554
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ พื้นทีด่ าเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดาเนินการ
400,000 เทศบาลเจ้าภาพ กองการศึกษา
งบเทศบัญญัติ
หน้า 26/31

และที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพ
4 โครงการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี
5 โครงการจัดซื้อจัดหา ปรับปรุงและ
บารุงรักษาครุภัณฑ์สานักปลัด

-เพือ่ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้มาชาระภาษี

เทศบาล

กองคลัง

สานักปลัด

สานักปลัด

30,000
งบเทศบัญญัติ

กองคลัง

กองคลัง

145,000
งบเทศบัญญัติ

กองช่าง

กองช่าง

20,000

-เพือ่ เพิม่ ยอดจานวนผู้เสียภาษีและยอดการจัดเก็บภาษี

งบเทศบัญญัติ

-เพือ่ จัดซื้อจัดหา ปรับปรุงและบารุงรักษาครุภัณฑ์
สานักงานสานักปลัด

หน้า 8/31
278,000
งบเทศบัญญัติ
หน้า 4,5,11/31
หน้า 16/31

6 โครงการจัดซื้อจัดหา ปรับปรุงและ
บารุงรักษาครุภัณฑ์กองคลัง
7 โครงการจัดซื้อจัดหา ปรับปรุงและบารุง
รักษาครุภัณฑ์กองช่าง

8 โครงการจัดซื้อจัดหา ปรับปรุงและ
บารุงรักษาครุภัณฑ์กองการศึกษา

-เพือ่ จัดซื้อจัดหา ปรับปรุงและบารุงรักษาครุภัณฑ์
สานักงานกองคลัง
-เพือ่ จัดซื้อจัดหา ปรับปรุงและบารุงรักษาครุภัณฑ์
สานักงานกองช่าง

-เพือ่ จัดซื้อจัดหา ปรับปรุงและบารุงรักษาครุภัณฑ์
สานักงานกองการศึกษา

8,000 กองการศึกษา กองการศึกษา
งบเทศบัญญัติ
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9 โครงการสารวจความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับบริการ ทต.เนินฆ้อ

-จ้างเหมาหน่วยงานภายนอกมาดาเนินการสารวจ
ความพึงพอใจในงานบริการของเทศบาลตามที่
เทศบาลกาหนด

10 โครงการสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล
พืน้ ฐานสาคัญของเทศบาล

สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน

25,000

เทศบาล

สานักปลัด

หมู่ที่ 1-9

สานักปลัด

เทศบาล

สานักปลัด

เทศบาล

สานักปลัด

เทศบาล

สานักปลัด

เม.ย.

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.

พ.ศ. 2555

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

6.1 แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร ระบบการบริหารจัดการและระบบบริการของเทศบาล
พ.ศ. 2554
รายละเอียดของกิจกรรม
หน่วย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ พื้นทีด่ าเนินการ
(ผลผลิต/งบประมาณ)
ดาเนินการ
งบเทศบัญญัติ
หน้า 5/31
25,000

สาคัญของตาบล เช่น

งบเทศบัญญัติ

-ข้อมูล จปฐ./กชช2ค.

หน้า 25/31

-ข้อมูลด้านอื่นๆ
11 โครงการพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพพนักงาน 1. จัดอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพิม่ ศักยภาพการจัดทา
เทศบาล สมาชิกเทศบาลคณะผู้บริหารและ แผนยุทธศาสตร์ และทัศนศึกษาดูการบริหารจัดการ
ผู้นาชุมชน
องค์กรต้นแบบ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน
12 โครงการปรับปรุงอาคารสานักงานเทศบาล -ปรับปรุงห้องน้าและห้องครัวสร้างทางเชื่อมระหว่าง
อาคารและอื่น ๆ
13 โครงการให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี -ให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรท้องถิ่นจานวน 4 ทุน
และปริญญาโทสาหรับบุคลากรท้องถิ่น
ระดับปริญญาตรี 2 คน
ระดับปริญญาโท 2 คน

460,000
งบเทศบัญญัติ
หน้า 25/31
150,000
งบเทศบัญญัติ
หน้า 5/31
165,000
งบเทศบัญญัติ
หน้า 30/31
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