3.3.3 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติที่เทศบาลตําบลบานแปนเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.01)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานสังคม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
รอยละ
จํานวน
ที่อยูในแผนพัฒนา ที่นํามาจัดทํา
ที่ไดดําเนินการ
โครงการตาม
โครงการที่อยู
จํานวนโครงการ
ป 25๖5
งบประมาณ (ดําเนินการแลวเสร็จ) งบประมาณ ระหวางดําเนินการ ที่ไมไดดําเนินการ
(1)
(2)
(3)
3 x 100/(1)

1
1
35
9

1
1
16
5

0
1
2
3

0.00
100.00
5.71
33.33

0
0
0
0

1
0
14
2

4
2

2
2

0
1

0.00
50.00

0
0

2
1

10
7
12
10
25
14

5
7
7
6
9
9

2
2
4
2
3
1

20.00
28.57
33.33
20.00
12.00
7.14

0
0
0
0
0
0

3
5
3
4
6
8

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร
และนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนา
องคกร
- แผนงานบริการงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรอุดหนุน
หนวยงานอื่น
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวมโครงการ

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
รอยละ
จํานวน
ที่อยูในแผนพัฒนา ที่นํามาจัดทํา
ที่ไดดําเนินการ
โครงการตาม
โครงการที่อยู
จํานวนโครงการ
ป 25๖5
งบประมาณ (ดําเนินการแลวเสร็จ) งบประมาณ ระหวางดําเนินการ ที่ไมไดดําเนินการ
(1)
(2)
(3)
3 x 100/(1)

18
6

8
1

7
0

38.89
0.00

0
0

1
1

2
2
1
1
3
5
41

2
2
1
1
3
3
21

2
0
0
0
0
0
0

100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
1
3
3
21

209

112

30

14.35

0

81

หมายเหตุ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กันยายน 2565
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการขยายเขตไฟฟาภายใน ขยายเขตไฟฟา ภายใน 2 เฟส 2 สาย
2 เฟส 2 สาย บริเวณประปา บริเวณประปา หนาวัด ม.3 ต.บานแปน
หนาวัด ม.3 ต.บานแปน

2 โครงการขยายเขตไฟฟาภายใน ขยายเขตไฟฟาภายใน2 เฟส 2 สาย
2 เฟส 2 สาย บริเวณประปา บริเวณประปาขางวัด ม.3 ต.บานแปน
ขางวัด ม.3 ต.บานแปน

รวม 2 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ผลที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ที่ใช
20,000 20,000 ประชาชนมีระบบ ขยายเขตไฟฟา ประชาชนมี
ภายใน
น้ําใชในการ
สาธารณูปโภค
อุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึง
1 แหง
อยางเพียงพอ
และทั่วถึง
3,000

3,000

23,000

23,000

ประชาชนมีระบบ ขยายเขตไฟฟา ประชาชนมี
ภายใน
น้ําใชในการ
สาธารณูปโภค
อุปโภค บริโภค
อยางทั่วถึง
1 แหง
อยางเพียงพอ
และทั่วถึง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

ลําดับ
ที่

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1.ปรับปรุงสภาพแมน้ํากวงใหประชาชน
สามารถใชประโยชนไดทุกฤดูกาล
2.กําจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวาง
ในแมน้ํากวง บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ

รวม 1 โครงการ

ลําดับ
ที่

1.4 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ประชาสัมพันธ รณรงค ติดตั้งปายตาม
จุดตาง ๆ ในชุมชนและเขตพื้นที่
รณรงคแจกปาย และถุงผาแทนการใช
ถุงพลาสติกหูหิ้ว ตามรานคาและ
ตลาดสดบานเสง

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
20,000
450
แมน้ํากวงใสสะอาด
มีทัศนียภาพที่
สวยงาม ประชาชน
สามารถใชประโยชน
ไดตลอดฤดูกาล

20,000

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กําจัดผักตบชวา
แมน้ํากวง
งานปองกันฯ
วัชพืช และสิ่ง
ใสสะอาด
สํานักปลัดฯ
ขวาง ในแมน้ํา ประชาชนสามารถ ฝายปกครอง
กวงบริเวณเขต ใชประโยชนได
พื้นที่รับผิดชอบ

ฤดูกาล

450

งบประมาณ (บาท)
ผลที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
หนวยงานที่
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ที่ใช
5,000
3,450
ขอรองเรียนเรื่อง
ดําเนินการ ประชาชนมีสวน
กอง
น้ําเสีย การเผาขยะ ชวงเดือน ก.พ- รวมในการพัฒนา สาธารณสุขฯ
ในพื้นที่โลงลดลง
เม.ย.-65 ปรับปรุงภูมิทัศน
ใหดูสะอาด สวย
งามและนาอยู
ใชถุงผาแทน
พลาสติก

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่น - จัดกิจกรรมพัฒนาหมูบาน ปรับปรุง
กําเนิดใหนาอยู
ภูมิทัศนที่อยูอาศัยชุมชนใหเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม
- จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี
ดวยหัวใจ" อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
(อถล.)รวมกับประชาชนทั่วไป ดําเนิน
การพัฒนาหมูบาน ปรับปรุงภูมิทัศน
ทําความสะอาดถนน ที่สาธารณะ
3 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ในชุมชน

-ประชาสัมพันธการคัดแยกขยะใน
ชุมชน
-จัดการอบรมผานระบบ ZOOM และ
ฝกปฏิบัติการจัดการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนเพื่อมุงสูชุมชนไรถัง

รวม 3 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ผลที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
หนวยงานที่
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
รับผิดชอบ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ที่ใช
กอง
5,000
3,940 ผูเขารวมโครงการ ดําเนินการ ประชาชนมีสํานึก
มีความพึงพอใจ จํานวน 3 ครั้ง ในการอนุรักษ สาธารณสุขฯ

5,000

4,930

ในระดับมาก
รอยละ 89.19

ตอป

ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ

ดําเนินการ
1 ครั้ง/ป

ในระดับมากที่สุด
รอยละ 52

10,000

12,320

ทรัพยากรธรรม
ชาติและรักษา
สิ่งแวดลอม

ประชาชนมีการนํา
กอง
ขยะที่ยอยสลาย สาธารณสุขฯ
ไดมาแปรรูปเปน
ปุยหมักอินทรีย
เพื่อใชในครัวเรือน
และลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ลําดับ
ที่

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็ง
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสงเสริมอาชีพตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

จัดฝกอบรมเพื่อสงเสริมและพัฒนา
อาชีพ

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
15,000
6,415 กลุมสตรี/แมบาน
9 หมูบาน

15,000

6,415

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กลุมสตรี/แมบาน ผูเขาอบรมเขาใจ กองสวัสดิการ
9 หมูบานไดรับ และพัฒนาอาชีพ
ความรูนําไป
ตามแนวเศรษฐกิจ
พัฒนาตอยอด
พอเพียงได
ผลิตภัณฑชุมชน

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล "แผนกินได"

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ออกประชาคมหมูบาน จัดประชุม
คณะกรรมการในการจัดทําแผนตางๆ
ทําแผนตาง ๆ

2 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 1.ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต
พื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน
2.เสริมสรางจิตสํานึกในเรื่องความ
ปลอดภัยในการใชรถใชถนน
3.บริการประชาชนและการจัดระเบียบ
การจราจร เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ
บนทองถนนในชั่วโมงเรงดวนและ
เทศกาลตางๆ
รวม 2 โครการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
75,000 60,094.50

20,000

7,350

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ไดขอมูลพื้นฐานที่ แผนพัฒนาหมูบาน
เปนปจจุบันเพื่อ จํานวน 9 เลม
ใชประกอบการ
จัดทําโครงการ
แกไขปญหาใหแก
ประชาชนในพื้นที่

ปญหาความเดือด
รอนของประชาชน
ในเขตเทศบาลได
รับการแกไข

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

อัตราการเกิดอุบัติ
เหตุทางถนนในเขต
เทศบาลตําบล
บานแปน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนนมากขึ้น
ลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัทยสิน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

จํานวนการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บานแปน

3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
1 โครงการอบรมปองกัน
อัคคีภัยในสถานศึกษาและ
ชุมชน

ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันอัคคีภัยใหแกนักเรียนและ
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

2 โครงการปองกันและแกไข
ปญหาหมอกควันและไฟปา
หมอกควันและฝุนละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5

จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ
ใหความรู แกประชาชนชน

รวม 2 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
10,000 9,977.80

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวนผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ผูเขารวมการ
อบรมสามารถ

นักเรียน/บุคลากร
ทางการศึกษา
สามารถระงับ
อัคคีภัยเบื้องตนได
อยางถูกวิธี

งานปองกันฯ
สํานักปลัด

คาฝุนละอองใน
พื้นที่ไมเกินคา

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

ระงับอัคคีภัย
อยางถูกวิธี
ทุกคน

5,000

4,500

ความสําเร็จของ ประชาชนในเขต
โครงการ/กิจกรรม พื้นที่เขาใจปญหา
การเผาในที่โลง
และใหความรวมมือ

15,000 14,477.80

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ไมเผาในที่โลง

มาตรฐาน

ลําดับ
ที่

3.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการน้ําประปาปลอดภัย อบรมใหความรู และสาธิตทดสอบน้ํา
เทศบาลตําบลบานแปน
ประปา แกคณะกรรมการน้ําประปา
หมูบาน 9 หมูบานในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
5,000
4,875

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในเขต
เทศบาลไมเกิด
โรคที่เกิดจากน้ํา

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

คณะกรรมการฯทั้ง 9
หมูบานไดรับความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การทดสอบน้ําประปา
หมูบาน
ประชาชนและ
เกษตรกรมีความรู
ในการเลี้ยงสัตวปก
ปองกันตนเองจาก
โรคไขหวัดนก
ประชาชนไดรูถึง
วิธีปองกันและลด
อัตราความเสี่ยงใน
การติดเชื้อไดรูถึง
วิธีการดูแลและ
อยูรวมกับผูติดเชื้อ
ลดอัตราการเกิด
โรคพิษสุนัขบา
ในชุมชนและลดการ
เพิ่มประชากรสุนัข
ประชาชนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบา

เปนสาเหตุ

2 โครงการรณรงคปองกัน
การควบคุมโรคไขหวัดนก

ประชาสัมพันธการปองกันควบคุมโรค
ไขหวัดนกและพนยาฆาเชื้อโรค
ปองกันในโรงเรือนที่เลี้ยงสัตวปก

20,000

19,965

ไมมีการตรวจพบโรค ดําเนินการ 1 ครั้ง
ไขหวัดนกชนิดH5N1 ระหวาง 14-25
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ก.พ.-65
ตําบลบานแปน

3 โครงการรณรงคปองกัน
โรคเอดส

ประชาสัมพันธใหความรูและรณรงค
เผยแพรความรู รณรงคปองกัน
โรคเอดสโดยการจัดบูธแจกถุงยาง
อนามัยใหกับประชาชน
รานสะดวกซื้อ ตลาดสดฯลฯ

5,000

2,515

มีผูเขารวมโครงการ
และ
ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจมาก

จํานวนผูเขารวม
โครงการ

4 โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
รวม

จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาของ
สัตวการปองกันโรค และนําสัตว
เลี้ยงมารับวัคซีน รณรงคการฉีด
วัคซีน

10,000

450

ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจมาก
รอยละ 88.89

จํานวนของผูเขา
รวมโครงการฯ

30,000

27,805

4 โครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข
และอาสาสมัคร
ปศุสัตวทุกหมู
บานในเขต
ทต.บานแปน
กอง
สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุข
และสํานักงาน
ปศุสัตว อ.เมือง
ลําพูนและสํานัก
งานปศุสัตว
จังหวัดลําพูน

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ลําดับ
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลบานแปน
(อุยมวนใจ)

1.กิจกรรมสงเสริมบทบาทการดําเนิน
งานพัฒนาศักยภาพถายทอดองคความรู

ปราชญชาวบานและคลังปญญาของ
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานแปน
2.กิจกรรมสงเสริมอาชีพ/รายไดและ
ตระหนักถึงการเปนผูสูงอายุทีมีคุณคา
มีศักดิ์ศรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3.กิจกรรมสงเสริมอาชีพการรวมกลุม
และสรางความสามัคคี ความเขาใจ
อันดีของผูสูงอายุ
2 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรีและการมีสวนรวมในการชวยเหลือ
สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย
โอกาสในชุมชน

รวม 2 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
30,000
3,450 การตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของ
โครงการ

32,850

32,850

รอยละของผู
เขารวมโครงการ
ตามเปาหมาย

62,850

36,300

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนของ
ผูสูงอายุที่เขา
รวมโครงการฯ
จํานวน 91 คน

ดานการสงเสริม
กองสวัสดิการ
อาชีพไดนําความรู
สังคม
ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันสราง
รายไดใหเกิดรูปธรรม
มากขึ้นและดาน
สุขภาพรางกาย มี
ความรู เพื่อไปดูแล
สุขภาพของตนเองได

ผูเขารวมโครงการ
ตามเปาหมายที่
กําหนดไว 45 คน
เปาหมายตัวชี้วัด
ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวา80%

วัดจากภาพรวมของ กองสวัสดิการฯ
การดําเนินโครงการ
โครงการและสรุปผล
ความพึงใจและ
แบบทดสอบกอนและ
หลังจากผูเขารวม
โครงการ

ลําดับ
ที่

3.5 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเด็กตามวัยดี อยูที่
ผูปกครองในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
บรรยายใหความรู 3 หัวขอ ดังนี้
1. การพัฒนาการทางรางกายและ
เตรียมความพรอมของเด็กในวัยเรียน
และบทบาทของผูปกครองในการเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย
2. โรคที่มักเกิดกับเด็กปฐมวัย การดูแล
เฝาระวัง การรักษาโรค สุขภาพรางกาย
สุขภาพจิต
3. โภชนาการเด็กปฐมวัย

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
10,000
4,750

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

1
โครงการ

ผลสัมฤทธิ์
99.00%

ผูปกครอง ผูดูแลเด็ก กองการศึกษา
เล็กและเด็กมีความรู
ความเขาใจในการใช
ชีวิตประจําวัน และ
เกิดการพัฒนาการ
ตามวัย

- ผูปกครอง ครูและ กองการศึกษา
ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ดานการศึกษา เกิด
ความรู แนวคิดในการ
พัฒนาการจัดการ
ศึกษารวมกันระหวาง
บานวัดและโรงเรียน
มากขึ้น
เด็กและเยาวชนไดรับ กองศึกษา
การพัฒนาศักยภาพ

2 โครงการสานสัมพันธบาน วัด -กิจกรรมแสดงนิทรรศการทางการ
โรงเรียน
ศึกษาของนักเรียนและครู
-กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
ชั้นอนุบาล 2
- พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศนีย
บัตรฯ
-กิจกรรมพิธีผูกขอมือ

6,000

6,000

1
โครงการ

ผลสัมฤทธิ์
100%

3 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก สงเสริมพัฒนาการเด็กและ
เยาวชนในดานตาง ๆ
และเยาวชน

80,000

1,800

1
โครงการ

ผลสัมฤธิ์
93.33%

เต็มที่

รวม 3 โครงการ

96,000

12,550

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
1 โครงการประเพณียี่เปง
พ.ศ. 2564

จัดซุมประตูปา เจดียทราย

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
80,000
80,000

80,000

80,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
9
หมูบาน

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
-คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน
เทศบาล ผูนํา
หมูบาน เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนใน
เขตฯ
ผลสัมฤทธิ์
87.58%

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ
ประชาชนให
ความสําคัญของ
วัฒนธรรมประเพณี
ประเพณียี่เปง
(ลอยกระทง)ไดรับการ
อนุรักษใหคงอยูสืบ
ตอไป

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
4.1 แผนงานบริการงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

งบประมาณ (บาท)
ผลที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ที่ใช
1 โครงการจิตอาสา
จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
20,000
408
จํานวนผูเขารวม
กลุมเปาหมาย ผูเขารวมกิจกรรม
รวมถึงเปนคาอาหาร อาหารวาง
กิจกรรมตามหนังสือ เขารวมโครงการ มีจิตสาธารณะ
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
สั่งการและหนวยงาน
ครบถวน
ใชเวลาวางใหเกิด
คาใชจายอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการ
ที่รองขอ
ประโยชนและเรียน
ตางๆ ของกระทรวงมหาดไทย
รูการเปนผูให
จังหวัด อําเภอ ฯลฯ
และทุกภาคสวน
เกิดความสามัคคี
2 โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการ จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ
20,000
3,750
จํานวนผูเขารวม
กลุมเปาหมาย
สามารถแกไข
ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน
ผูนําชุมชน ฯลฯ เพื่อแจงขอมูล
การประชุม
เขารวม
ตอบสนองปญหา
คณะผูบริการ สมาชิกสภาเทศบาล ขาวสาร การปรึกษาหารือ ระดม
โครงการ
และความตองการ
(ฮอมผญา อาสาคลายทุกข)
สมอง รวมแสดงความคิดเห็น
ครบถวน
ของประชาชน
ประจําป พ.ศ. 2564
ในการแกไขปญหาความเดือดรอน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตอบสนองตอความตองการของ
ตําบลบานแปน
ประชาชน
1,000
3 โครงการวันทองถิ่นไทย
จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
5,000
จํานวนผูเขารวม
กลุมเปาหมาย ผูเขารวมกิจกรรม
และรวมกิจกรรมของ อปท. อื่น
กิจกรรม
เขารวม
ตระหนักถึงความ
โครงการ
สําคัญขององคกร
ครบถวน
ในการพัฒนาชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
10,000
9,225

4 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่

จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
ในหมูบานในเขต ทต.บานแปน

5 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาญฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ดําเนินการสํารวจและจัดทําศูนย
ขอมูลพันธุกรรมพืชและขอมูล
ทรัพยากรอื่น ๆ ในทองถิ่น

20,000

6 โครงการเตรียมความพรอมการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง

1.การประชาสัมพันธ
2.การบันทึกขอมูล

7 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

การปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

รวม 7 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

9
หมูบาน
ความพึงพอใจ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

รับทราบปญหา สํานักปลัดฯ
ความตองการเพื่อ
นําไปสูการแกไข
อํานวยความสะดวก
และใหบริการดาน
ตางๆ

15,000

มีขอมูลพันธุกรรม
พืชและขอมูล
ทรัพยากรของ
ทองถิ่น

รวบรวมขอมูล
ไดครบ
ทุกหมูบาน

ไดขอมูลและบันทึก สํานักปลัดฯ
เก็บไวเพื่อใช
ประกอบการศึกษา

7,000

6,000

จํานวนผูชําระภาษี
80% ขึ้นไปของ
ผูที่อยูในขาย

มีจํานวนผูชําระ
ภาษี 100%
465 คน

จัดเก็บภาษีได
อยางถูกตอง

กองคลัง

305,000

154,400

บันทึกขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 80%

บันทึกขอมูล
ทรัพยสินใน
ทันที 80%

ขอมูลทรัพยสิน
ครบครอบคลุม

กองคลัง

387,000

189,783

พื้นที่ทั้งหมด

5. ยุทธศาสตรการอุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติ
การรวมในการชวยเหลือ
ประชาชนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
18,000
18,000 อุดหนุนใหแก
ทต.ตนธง

2 อุดหนุนโครงการอบรมการเฝาระวัง อุดหนุนโครงการอบรมการเฝาระวัง
รักษาความสงบเรียบรอยในหมู
รักษาความสงบเรียบรอยในหมู
บานหนองเตา
บานหนองเตา

15,000

15,000

รวม 2 โครงการ

33,000

33,000

อุดหนุนใหแก
บานหนองเตา

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการ การปฏิบัติงานมี
สํานักปลัดฯ
1 ครั้ง ความสะดวกคลอง
ตัวและเกิดประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น
ดําเนินการ การปฏิบัติงานมี
สํานักปลัดฯ
1 ครั้ง ความสะดวกคลอง
ตัวและเกิดประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

