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สวนที่ 1  
 

บทนํา 

1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เปนบทบาทและอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามอํานาจหนาท่ี ท้ังดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ี
ของเทศบาลตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซ้ือจัดจาง การตรวจสอบ  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ท้ังนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวย
การนั้นและหลักเกณฑและวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด” แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ี
เพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ         
และวัสดุอุปกรณ เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถ่ินของตน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว   

การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตางๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร  
บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอๆไป               
พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทองถ่ิน โดยการติดตามและ
ประเมินผลซ่ึงสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถ่ินอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคท่ีตั้งไว
ไดอยางดียิ่ง    

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมุงคนหาแผนงาน โครงการท่ีไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใด
ควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถ่ินท่ีไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถ่ินตามภารกิจท่ีไดกําหนดไว 
 



  3. เพื่อเปนขอมูลสําหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการดําเนินงาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการท่ีไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถ่ิน  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเก่ียวของ ประชาชนในตําบลชุมชน หรือสังคมสวนรวม
มากท่ีสุด 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 
ข้ันตอน ท่ี  ๑ แต งตั้ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท องถ่ิน  ตามระเบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ดังนี้   
ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  
๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     
๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       
๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)   

 

ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2561  

 

  ข้ันตอนท่ี ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่ งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61                       
ขอ 12 (3)   

 
 
 
 
 
 
  



คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

ข้ันตอนท่ี ๕ ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผย      
ไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ 28 (3)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้ันตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 

ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

       ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในท่ีเปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

รายงานผลและเสนอความเห็น ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น 

ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  
  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณหรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและ
เทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดคิดสรางไวเพ่ือใชในการติดตามและ
ประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ  (Interview) และ
แบบสังเกตการณ  (Observation) เปนตน  โดยอาศัยสภาพพ้ืนท่ีท่ัวไป อํานาจหนาท่ี ภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถ่ินรวมท้ังเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ท่ีไดกําหนดข้ึนหรือการนําไปทดลองใชเพ่ือ
ปรับปรุงแกไขแลว  จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
ภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลท่ีเปนจริงตอไป  

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน ไดกําหนดกรอบและแนวทาง              
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน  โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ดังนี้     

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวันท่ี ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙                      
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวันท่ี ๑9 ตุลาคม ๒๕61                      
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕48 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

- คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร) 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาว คณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

 (๑) กรอบเวลา (time & timeframe) 
      การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาท่ีกําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม  และ

เปนหวงเวลาท่ีดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดข้ึนหรือไม    

(๒) ความสอดคลอง (relevance) 
                        มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลัก
ของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมท้ังปญหาความตองการของประชาคมและชมุชน  
 



(๓) ความพอเพียง     
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเปนโครงการท่ีมีความจําเปนตอประชาชนในชุมชน

สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาท่ีของทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถ่ิน 

(๔)  ความกาวหนา     
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถ่ิน โดยพิจารณา 

๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการดานส่ิงแวดลอม  การพัฒนาดาน
การคมนาคม โครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมืองการ  
ฟนฟูและอนุรักษปา และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ํา การบริหารจัดการขยะ การกําจัดและบําบัด
มลพิษ 

๔.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง การพัฒนา
อาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพความตองการของตลาดและชุมชน สงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ตาม
วิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน  การสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวกับการทองเท่ียว 

๔.๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การ
รณรงคและปองกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกําลังกาย การสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ การสงเคราะหและสงเสริมผูดอยโอกาส การสรางชุมชนเขมแข็ง 

๔.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร สงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม การบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  การตอบสนองความตองการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและ
สังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

๔.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน อุดหนุนองคกรซ่ึงเปนการรวมตัวของ
ประชาชนท่ีจัดตั้งถูกตอง องคกรการกุศลเพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชนไมแสวงหากําไร แกไขปญหาความยากจน
และ สงเสริมใหประชาชน มีรายไดเพ่ิมข้ึนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชน 

 (๕) ประสิทธิภาพ   
        ติดตามและประเมินโครงการท่ีดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม  

มีผลกระทบเกิดข้ึนหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสิน  เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา 
มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม 

 (๖) ประสิทธิผล     
        ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม   

(๗) ผลลัพธและผลผลิต     
        ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซ่ึงสงผลไปถึงการพัฒนา

จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ 

       (๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ   
        เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาถึง

ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจวามีผลกระทบเกิดข้ึน
อยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม  



ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซ่ึงตอง
กําหนดวิธีการติดตามและประเมิน กําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ                    
๒ ประการ ดังนี้ 

  ๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองคกระกอบ ๕ ประการ ดังนี้ 
      ๑.๑  ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถ่ิน ผูมีสวนเก่ียวของ และผูมีสวนไดเสียในทองถ่ิน  ผูรับผิดชอบโครงการ   

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล  
๑) ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒) เห็นจุดสําคัญท่ีจะตองปรับปรุงแกไขอยางชัดเจน ท้ังวัตถุประสงคของแผนงาน ข้ันตอนการปฏิบัติ  

ทรัพยากรท่ีตองใช ชวงเวลาท่ีจะตองกระทําใหเสร็จ ซ่ึงจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ          
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   

๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย      
แคไหน การเปลี่ยนแปลงจะกอใหเกิดผลกระทบอะไรบาง อาทิ เชน การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคบางสวน                    
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานท่ีรับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน 

๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมท่ีใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพ่ือนํามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งข้ึน 

๕) ทําใหทราบวาข้ันตอนใดบางท่ีมีปญหาอุปสรรค และปญหาอุปสรรคเหลานั้นเกิดจากสาเหตุอะไร                 
เม่ือทราบขอมูลท้ังหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงข้ันตอนการทํางานของแผนงานใหมี
ความกระจางชัด เพ่ือขจัดปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในแตละข้ันตอนใหหมดไป 

๖) ทําใหทราบวาแผนงานท่ีนําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง และ
จุดออนท่ีพบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เม่ือไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคท่ีจะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพ่ือใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
ผลสําเร็จ และสวนท่ีสอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพ่ือทําการประเมินผลโครงการ ท้ังผูใหการสนับสนุนการ
นําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือทําการประเมินผลตางๆ)      

๘) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถ่ินประสบความสําเรจ็ตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง    

 
    



๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดท่ีนําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งข้ึนหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพ่ือลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีท่ีมีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผล
จะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป 
สวนโครงการท่ีไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกท้ิงเสีย     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
    

 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน เปนแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดระยะเวลา 5 ป 
พ.ศ. 2561 - 2565 ซ่ึงเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลบานแปน ท่ีกําหนดยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปนซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดลําพูนและแผนชุมชน
ระดับตําบล  
 

วิสัยทัศนในการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน 
 “เทศบาลนาอยู      เคียงคูวัฒนธรรม       นําการศึกษา 

พัฒนาเศรษฐกิจ     สูคุณภาพชีวิตท่ีดี      เนนการมีสวนรวมของประชาชน” 
 

จุดมุงหมายในการพัฒนา (GOAL) การกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนามีตัวช้ีวัดและเปาประสงคดังนี้ 
 1. เพ่ือพัฒนาไฟฟา ถนน  รางระบายน้ํา  สิ่งแวดลอม และแหลงน้ําทางการเกษตร 
 2. เพ่ือสงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 
 3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  และการศึกษา 
 4. เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 5. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน 
 6. เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและการพัฒนา ทองถ่ินมากข้ึน  
              7. ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ 
 8. เพ่ือเปนการอุดหนุนกลุมตาง ๆ และหนวยงานอ่ืนในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑   
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  และการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม 

๑. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน  สะพาน 
รางระบายน้ํา   
๒. แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา 
๓. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟา ประปา โทรคมนาคม 
๔. แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง 
๕. แนวทางการจัดการดูแล อนุรักษ และฟนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๖. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๗. แนวทางการบริหารจัดการขยะ การกําจัดและบําบัดมลพิษ 
๘. แนวทางการฟนฟูและอนุรักษปา และระบบนิเวศน 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

๑. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพในชุมชน 
๒. แนวทางการสรางเครือขายและศูนยจําหนายสินคาทองถ่ิน 
๓. แนวทางการสนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง 
๔. แนวทางการพัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับสภาพความตองการของ
ตลาดและชุมชน 
๕. แนวทางการสงเสริมพัฒนาการทองเท่ียวทางประวัติศาสตร ตามวิถี
ชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน 
๖. แนวทางการการสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจท่ี
เก่ียวกับการทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
การพัฒนาดานสังคม 

๑. แนวทางการการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน 
๒. แนวทางการการรณรงคและปองกันยาเสพติด 
๓. แนวทางการสงเสริมการกีฬาและการออกกําลังกาย 
๔. แนวทางการการสงเสริม อนุรักษ ฟนฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
๕. แนวทางการการสงเคราะห สงเสริมผูดอยโอกาส และการสราง
ชุมชนเขมแข็ง 
๖. แนวทางการสนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลบานแปน 
 

 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การพัฒนาดานองคกร 

๑. แนวทางการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม การบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
๒. แนวทางการการตอบสนองความตองการของประชาชน การจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม 
๓. แนวทางการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยาง
สมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

๑. แนวทางการอุดหนุนองคกรซ่ึงเปนการรวมตัวของประชาชนเพ่ือ
การพัฒนาชุมชน 
๒. แนวทางการอุดหนุนองคกรการกุศลเพ่ือบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ไมแสวงหากําไร แกไขปญหาความยากจนและ สงเสริมใหประชาชนมี
รายไดเพ่ิมข้ึน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชน 

 

คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
และการจัดการสิ่งแวดลอม 

-สรางและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟา 
-พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค 
-ปรับปรุงภู มิ ทัศนบริ เวณ พ้ืน ท่ีสาธารณะในเขต
เทศบาล  
-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และท่ีท้ิงขยะมูลฝอย  
-จัดระบบผังเมืองรวม 
-ปองกันและแกไขปญหามลพิษ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ -ทําใหประชาชนมีรายไดจากการประกอบอาชีพ
เพ่ิมข้ึน 
-ลดจํานวนคนตกงานในเขตเทศบาลลงใหนอยกวา 
รอยละ 10 ภายใน  5  ป 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนาดานสังคม -ใหมีสวนสาธารณะ เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอน หยอนใจ 
อยางนอย 1 แหง  
-สงเสริมและสนับสนุนใหมีลานกีฬาในแตละชุมชน  
ทุกชุมชน 
-สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม  
ในแตละชุมชน 
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรใหท่ัวถึง 
- สนับสนนุการศึกษาแกเด็กนักเรียนใหครบทุก
โรงเรียนในเขตเทศบาล   
-  ใหเทศบาลเปนเขตปลอดจากอาชญากรรม โรค
ระบาด  และมลพิษตางๆ  

  



ยุทธศาสตร เปาหมาย 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนาดานองคกร - ใหประชาชนมีสวนรวมคิด วางแผนดําเนินการรวม
ตรวจสอบ และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
- เพ่ิมทักษะ  พัฒนาบุคลากร  และปรับปรงุ
กระบวนการบริหารงานบุคคล   
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน -  ใหมีการอุดหนุนกลุมตางๆ และหนวยงานอ่ืน  ตาม
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตามสถานการณ
คลัง 
 

  
1.2 สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 2565 

โครงการ ดําเนนิ
การ 

โครงการ ดําเนิน
การ 

โครงการ ดําเนิน  
การ 

โครงการ ดําเนิน
การ 

โครงการ ดําเนิน
การ 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  การพัฒนา
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการ
จัดการสิ่งแวดลอม 

63 42 75 42 56 37 100 34 45 - 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ 

6 2 6 2 2 2 7 4 4 - 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การพัฒนา
ดานสังคม 

63 42 75 43 64 27 74 26 73 - 

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  การพัฒนา
ดานองคกร 

21 10 20 11 18 16 24 11 24 - 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนา
ดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

15 9 17 14 29 9 31 15 47 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2.1 เดือนตุลาคม 2563 – 30  กันยายน  2564 
    2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานแปน มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม  มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส   สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน  ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร
ท่ี 5 เมืองนิเวศน 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน   สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน  ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร ท่ี  ๓  การพัฒนาดานสังคม  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม   สอดคลองเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรท่ี 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม  
สรางสรรค  และยุทธศาสตรท่ี 3 เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเท่ียวเชิงประสบการณทางวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร ท่ี  ๔  การพัฒนาดานองคกร มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  20 ป 
ยุทธศาสตร การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 6  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ   สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตรท่ี 2  การเสริมความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน  ยุทธศาสตรท่ี 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต 

  2.1.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565 
        เทศบาลตําบลบานแปน  ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา 

“เทศบาลนาอยู      เคียงคูวัฒนธรรม       นําการศึกษา 
พัฒนาเศรษฐกิจ     สูคุณภาพชีวิตท่ีดี      เนนการมีสวนรวมของประชาชน” 

 
 



ซ่ึงวิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการมุงม่ันในการพัฒนาทองถ่ินในดานโครงสรางพ้ืนฐาน  สิ่งแวดลอม  
การศึกษา  การศาสนา เศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน  เห็นไดจาก
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา  จํานวน  5  ยุทธศาสตร  โดยกําหนดโครงการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564  จํานวน  236   โครงการ  ปรากฏในแผนงาน  9  แผนงาน  นํามาจัดทําเปนงบประมาณรายจาย
ประจําป  จํานวน  135  โครงการ และพบวาจํานวนโครงการ  87 โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

 2.2  กลยุทธ 
  1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการส่ิงแวดลอม 
                       -  ปรับปรุงและบูรณะ  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
      -  พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม 
     -  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย 

    -  เพ่ิมประสิทธิภาพในการสงเสริม  และรักษาสภาพแวดลอมท่ีดี 
    -  ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  ฝุนละออง และความสั่นสะเทือน 
    -  ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคาร สถานท่ี และสถานประกอบการ 
    -  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  
    -  พัฒนาและฟนฟูลุมน้ําและแหลงน้ําภายในเขตเทศบาล 
    -  ปรับปรุงท่ีสาธารณะเพ่ือปรับภูมิทัศนใหสวยงาม 

    2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
     -  สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสงเสริมพัฒนาอาชีพและรายไดแกกลุมเกษตรกรและกลุมจักสาน 
     -  พัฒนาการผลิตและการจัดการดานการตลาดแกกลุมจักสานใหไดมาตรฐานสูเปาหมาย 
                            ของผลติภัณฑ OTOP 
     -  สงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนใหมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับของตลาด 

                   -  สงเสริมใหเกิดเครือขายธุรกิจชุมชน เชื่อมโยงไปสูธุรกิจขนาดยอมและขนาดใหญ 
                              -  พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  

  -  พัฒนางานฝมือหัตถกรรม 
  3.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานสังคม 

                  -  สรางสวนสุขภาพ  และสถานท่ีออกกําลังกายในพ้ืนท่ีของสํานักงานเทศบาล 
                  -  สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางลานกีฬาในแตละชุมชน 
 -  เสริมสรางวินยัจราจรและสนบัสนุนงบประมาณในการจัดทําปายจราจร 
   -  สนับสนุนและสงเสริมดานงบประมาณและวิชาการในการจัดงานเก่ียวกับการสืบสาน 
                           ขนบธรรมเนียม  ประเพณี และวัฒนธรรมทองถ่ิน 
                 -  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน 
                 -  สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน  การสอน  และวัสดุอุปกรณสนามเด็กเลน 
                 -  สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  
                 -  อบรมใหความรู  และใหบริการเก่ียวกับการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานตลอดจนจัดซ้ือเวชภัณฑ 
                            ยาสามัญประจําบาน  เพ่ือแจกจายแกประชาชนในเขตเทศบาล 
 
 



                 -  อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อป.พร.) เพ่ือออกไปปฏิบัติหนาท่ีรักษาความ 
                           ปลอดภัยแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชนโดยการออกตรวจการ   และเฝาเวรยามใน    
                           เวลากลางคืน 
                 - ประสานกับหนวยราชการสาธารณสุข  เพ่ือรวมมือกัน  ในการปองกันและควบคุม 
                           โรคติดตอ และดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนา  ดานองคกร 
                  -  ปลูกจิตสํานึกทางการเมือง แกประชาชนทุกระดับ ใหประชาชนเขาใจใน สิทธิหนาท่ี และ 
                       ประโยชนท่ีตนเองพึงไดรับ และการเขามามีสวนรวม  ทางการเมือง และการพัฒนาทองถ่ิน                  
 -  จัดประชาคมเก่ียวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ 
                       เสนอแผน โครงการตางๆ เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
                   -  ใหประชาชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดซ้ือ จัดจาง 
                  -  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ ในการประสานความรวมมือ แกไข 
                       ปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 
                  -  พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยใหมีการฝกอบรม ศึกษา หรือดูงาน เพ่ือการ  บริหารงาน  
                       อยางมีประสิทธิภาพ 
 5.  ยุทธศาสตร  ดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
                  -  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืนตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ และตามสถานะการคลัง 

 2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
 เทศบาลตําบลบานแปน  ไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรในการพัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรม

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร และ 9 กลยุทธ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม 

 1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

 2.1 กลยุทธการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

 3.1 กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 3.2 กลยุทธการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบรอย 
 3.3 กลยุทธการพัฒนาดานการศึกษา 
 3.4 กลยุทธการพัฒนาดานการศาสนาและวัฒนธรรม 
 3.5 กลยุทธการพัฒนาดานสาธารณสุข 

 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร 
 4.1 กลยุทธการพัฒนาดานองคกร 

 5.  ยุทธศาสตรดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
 5.1 กลยุทธดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 
 
 
 



          2.4 ความเช่ือมโยงของยทุธศาสตรในภาพรวม 
 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานแปน  มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
   1) SWOT Analysis 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถ่ิน  
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถ่ิน  ในระดับชุมชนและท้ังในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และ
รวมท้ังตําบล  อําเภอ  เนื่องจากในเขตเทศบาลตําบลบานนั้น   เปนเทศบาลท่ีมีขอบเขตรับผิดชอบ 2 ตําบล 
อันประกอบไปดวยตําบลบานแปน  5  หมูบาน และตําบลหนองหนาม 4 หมูบาน  ซ่ึงท้ังสองตําบลมี
ปฏิสัมพันธซ่ึงกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมท่ีเปนท้ังระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน  การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมเปนการวิเคราะหสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายใน โดยผลการวิเคราะห
สภาพแวดลอมมีดังนี้ 

๑.1  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก   
  เปนการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมี
ผลกระทบตอทองถ่ิน  เชน สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดลอม  วิเคราะห
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ (integration) รวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะตองดําเนินการและแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน     

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 



๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
(๑)  มีองคกรภาครัฐอยูใกลพ้ืนท่ี  เชน  อําเภอ  เกษตรอําเภอ  ปศุสัตวอําเภอ ศูนย

ประสานงาน โรงพยาบาล  สาธารณสุขอําเภอ เปนตน 
(2)  มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพ้ืนท่ี 
(3)  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

     (4)  มีระบบบริการพ้ืนฐานจากหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ดังนี้ 
การไฟฟาสาขาบานเหลื่อม   
โทรศัพท/อินเตอรเน็ต  TOT  CAT  AIS  เปนตน   
ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ       

  (5)  ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล   
  (6)  อยูใกลจังหวัด  ทําใหการติดตอประสานงาน  การขอคําปรึกษาและการขอความ 

      ชวยเหลือเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 

 (1)  มีปญหาการพัฒนาบริเวณคาบเก่ียวระหวาง  เทศบาลตําบลบานแปนกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหนาม และเทศบาลตําบลทาเชียงทอง  เชน คลองสงน้ํา  ถนน   

(2)  ปจจุบันเทศบาลตําบลบานแปน  เปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง  มีงบประมาณจํากัด
เม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ   ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตามกฎหมายอ่ืน  
ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจงัหวัดและนโยบายรฐับาล 

(3)  เนื่องจากเทศบาลตําบลบานแปน  มีพ้ืนท่ีติดตอกับหลายอําเภอทําใหมีการจราจรบาง
สายมีรถผานไปมาเปนจํานวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง      

1.2  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   
            เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถ่ิน 
ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ี
อาจจะเกิดข้ึนได  ซ่ึงการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน  โดย
คณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห  ตรวจสอบ  ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเพ่ือวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน  โอกาส  ขอจํากัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้  

1.๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
(๑)  ประชาชน  ผูนําชุมชน มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา

ทองถ่ินของตนเอง 
(2)  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
(3)  มีแมน้ําสายหลัก  1  แหง  และมีแหลงน้ําเพ่ือเปนแหลงเก็บน้ําไวใชเพ่ือการเกษตรกรรม  
(4)  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ไดแก ขาว  

มะมวง  ลําไย  และแตงโม   ฯลฯ 
(5)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๑  แหง และโรงเรียนอนบุาล  1 แหง  สังกัดเทศบาลตําบลบานแปน 
(6)  มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลบานแปนกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 
(7)  มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 



 (8)  เทศบาลตําบลบานแปนมีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

(10 ) เทศบาลตําบลบ านแปน  มี เว็บไซด  ไลน  และเฟสบุคของเทศบาล  ในการ
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 

(11)  หมูบานในเขตเทศบาลตําบลบานแปน  มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชน
ในชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร 

(12)  มีกลุมอาชีพแมบาน  กลุมปุยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 
1.๒.๒  จุดออน (W : Weakness) 
(๑)  คนในวัยทํางาน  คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมือง  
(๒)  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําให

ขาดรายได 
(๓)  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม

อาชีพอยางเขมแข็ง 
(4)  ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ  ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
(5)  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี  
(6)  ไมมีตลาดกลางท่ีดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบานแปน 
(7)  การพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณจํานวนมาก  
(8)  ไมมีโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพ่ือจางคนในทองถ่ิน 

 



 
การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร
จังหวัด 
ลําพูน 

ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองทองถิ่นใน

เขตจังหวัดลําพูน 

ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบล 

บานแปน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการจริง 

1.ดานความมั่นคง 1.การเสริมสรางและ
พั ฒ น าศั ก ย ภ าพ ทุ น
มนุษย 

สรางคุณคาและความโดด
เดนดานอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวและบริการ 

เมืองหัตถ 
นวัตกรรม 
สรางสรรค 
(CreativeCraft 
Innopolis) 

ยุทธศาสตรดานความ
ม่ันคง 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐานและการ
จัดการดาน
สิ่งแวดลอม 

100 34 

2 .ด า น ก ารส ร า ง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

2.การสรางความเปน
ธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม 

ยกระดับ เชื่อมโยง สราง
เครือขาย การคา การลงทุน 
และการคาชายแดน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน
ทั้งในและตางประเทศ 

เมืองเกษตรสี
เขียว (Green 
Agricultural 
City) 

ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการ
แขงขัน 

2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ 

7 5 

3 .การ เส ริ ม สร า ง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย 

3 .ก า ร ส ร า ง ค ว า ม
เขมแข็งทางเศรษฐกิจ
แล ะแข ง ขั น ได อ ย า ง
ยั่งยืน 

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางบูรณาการและมีสวน
รวม ตอบสนองตอการ
พัฒนาใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม 

เมืองจุดหมาย
ปลายทางแหง
การทองเที่ยวเชิง
ประสบการณ
วัฒนธรรม 
(Cultural 
Experience 
Destination) 

ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน 

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม 

74 26 

4 .ด า น ก ารส ร า ง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม 

4.การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพ่ือการ
พัฒนาอยางยั่งยืน 

พัฒนาเกษตรมูลคาเพิ่ม    
สูตลาดทั้งในและ
ตางประเทศ 
 

เมืองแหง
คุณภาพชวีิต 
(Quality of 
Life) 

ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและ
เทาเทียมกันในสังคม 

4.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานองคกร 

24 11 



 
 

ยุทธศาสตรชาติ  
20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร
จังหวัด 
ลําพูน 

ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองทองถิ่นใน

เขตจังหวัดลําพูน 

ยุทธศาสตร 
เทศบาลตําบล 

บานแปน 

โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

ตามแผน ดําเนินการจริง 

5.ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิต ท่ี เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

5.การเสริมสรางความ
มั่นคงแหงชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสูความ
มั่นคงและยั่งยืน 

 เมืองนิเวศน 
(Eco - 
Town)   

ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิง่แวดลอม 

5.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการ
อุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

31 15 

6.ดานการปรับปรุง
สมดุ ลและ พัฒ นา
ระบบการบริห าร
จัดการภาครัฐ 

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรม าภิ บ าล ใน
สังคมไทย 

  ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

   

 7.การพัฒนาโครงสราง
พ้ื น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ        
โลจิสติกส 

      

 8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม 

      

 9.การพัฒนาภาคเมือง 
และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

      

 10.ค ว า ม ร ว ม มื อ
ระหวางประเทศเพ่ือการ
พัฒนา 

      

รวม 236 90 

 



 

 
 1) โครงการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2564  มีจํานวนท้ังสิ้น   236 โครงการ 
เปนโครงการท่ีถูกบรรจุในเทศบัญญัติฯ ป พ.ศ. 2564  จํานวน  135 โครงการ  สามารถดําเนินการจริง  90  
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ  7  โครงการ 
 2) จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน ป พ.ศ. 2564  ท่ีไมสามารถดําเนินการได มีจํานวน  38  
โครงการ ประกอบดวย 

    2.1 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการดานส่ิงแวดลอม 
- แผนงานการเคหะและชุมชน        จํานวน  1  โครงการ  

    2.2 ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานสังคม 
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป           จํานวน  1  โครงการ 
- แผนงานรักษาความสงบภายใน     จํานวน  1  โครงการ 
- แผนงานสาธารณสุข    จํานวน  2  โครงการ 
- แผนงานการศึกษา          จํานวน  8  โครงการ 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   จํานวน  8  โครงการ 

    2.3 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานองคกร   
- แผนงานบริหารงานท่ัวไป            จํานวน  4  โครงการ 

  - แผนงานรักษาความสงบภายใน   จํานวน  1  โครงการ 
    2.4 ยุทธศาสตรท่ี ๕  การอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน      จํานวน  1  โครงการ 
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ   จํานวน  ๑1  โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2563  ถึงวันท่ี   30  กันยายน  2564 
   3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 

 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง อบจ. 32 9,145,720 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดฯ  1 2,202 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน สํานักปลัด  1 1,559.40 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

ดานการเศรษฐกิจ 
แผนงานการเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

พม. 2 13,049 

แผนงานสรางความเขมเข็งของ
ชุมชน 

กองสวัสดิการ
สังคม 

พม. 2 44,650 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ 

 
2 60,262 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
สํานักปลัด จังหวัด 

อําเภอ 
2 16,544 

ดานบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ  9 92,415 
แผนงานสรางความเขมเข็งของชมุชน กองสวัสดิการ พม. 5 110,560 
แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  6 943,757.10 
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
 

2 105,815 

 



 

ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

ดําเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา        
ดานองคกร 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

สํานักปลัดฯ /
กองวิชาการฯ/

กองคลัง 
 8 364,836 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

 3 33,486.80 

ยุทธศาสตรท่ี 5 : การอุดหนุน
หนวยงานอ่ืน 

ดานบริหารงานท่ัวไป 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป สํานักปลัดฯ  2 30,000 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

 0 0 

ดานบริการชุมชนและสังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  3 1,000,000 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  6 112,000 

แผนงานการสาธารณสุข กองสาธารณสขุฯ  1 93,300 

แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง  2 139,764.24 

แผนงานการเกษตร กองสวัสดิการฯ  1 20,000 

รวม 90 12,329,920.54 

 



 

สวนที่ 3  
 
 

การติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาล 
 
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร 
  ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  

20 17.63 88.15 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 13.05 87.00 
3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย      65 52.14 80.21 
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  10 8.88 88.80 
 3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด       10 8.88 88.80 
 3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด  10 8.75 87.50 
 3.4 วิสัยทัศน       5 4.88 97.60 
 3.5 กลยุทธ        5 3.00 60.00 
 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ       5 3.50 70.00 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร       5 3.00 60.00 
 3.8 แผนงาน       5 3.25 65.00 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม       5 4.00 80.00 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4.00 80.00 

รวมคะแนน  100 82.82 83.81 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.2  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

        รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน  ในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของ
เทศบาลตําบลบานแปน 

20    

 1.1 ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้ง
ของหมูบ าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหลงนํ้า ลักษณะของไม/ปาไม 
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2  ขอมูล เก่ียวกับดานการเมือง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจํานวน
ป ระช าก ร  แ ล ะช ว งอ ายุ แ ล ะจํ าน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

2 2 100  

1.4 ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน 
เชน การคมนาคมขนสง การไฟฟา การ
ประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว การ
บริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย/กลุมอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตร
และแหลงนํ้า) 

2 2 100  

1 .6  ข อมู ล เก่ี ยว กับศาสนา ป ระ เพ ณี 
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืน ๆ 

2 2 100  

1.7 ขอมลูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน 
นํ้า ปาไม ภเูขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 1 50.00  

 
 



 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.8 การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล 
จปฐ. 

2 1 50.00  

1.9 การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทํา 
ร วมตั ดสิ น ใจ  ร วมตรวจสอบ  ร วม รับ
ประโยชน  รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการ
พัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล
ตําบลบานแปน 

3 2.63 87.67  

รวม 20 17.63 88.15  
 

  สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลตําบลบานแปน 
  พบวาขอมูลสภาพท่ัวไปมีความครอบคลุม  ครบถวน  ท้ังขอมูลดานกายภาพ  ภูมิศาสตรตาง ๆ  
การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม  บริการพ้ืนฐานในพ้ืน ท่ี   ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอมูลท่ีสําคัญอ่ืน ๆ  
 

3.1.3  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15    
 2.1 การวิเคราะห ท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง 

ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน 
นโยบายของผูบ ริหารท องถ่ิน  รวม ถึงความ
เช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100  

2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบังคับใช ผลของการบังคับใช 
สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

1 0.55 55  

 2.3 การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

2 2 100  

 



 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

2 2 100  

2.5  การวิเคราะห สิ่ งแวดลอม  พ้ืน ท่ีสี เขียว 
ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือ
สิ่งท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา 

2 1 50.00  

2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผล
ตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-
Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ 
T-Threat (อุปสรรค) 

2 1.5 75.00  

2.7 สรุปประเด็นปญหาและความตองการของ
ประชาชนเชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหา
สาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหา 

2 2 100  

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ี
ได รั บ  แ ล ะ ก า ร เบิ ก จ า ย งบ ป ระ ม าณ  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เชน สรุป
สถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การ
เบิกจายงบประมาณ  การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินใน
เชิงคุณภาพ 

1 1 100  

2.9 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ 
ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ี
ผ านมาและแนวทางการแก ไข ป งบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 13.05 87.00  

  ขอมูลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพภายในเทศบาลตําบลบานแปน ไดมีการนําเสนอขอมูลตางๆ
ท่ีเก่ียวของไวไดครบถวน เพียงพอในการนําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหเพ่ีอวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 



 

3.1.4  ยุทธศาสตร 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร 65    
 3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนว
ทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และ Thailand 4.0 

10 8.88 88.80  

3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ   และ Thailand 4.0 

10 8.88 88.80  

3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ  แผนการบริห ารราชการแผ นดิ น 
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล 
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ 
Thailand 4.0 

10 8.75 87.50  

3.4 วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาสและ
ศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  และสัมพันธกับโครงการพัฒนา
ทองถ่ิน 

5 4.88 97.60  

 3.5 กลยุทธ 
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตอง
ทําตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง
ใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให
บรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

5 3.00 60.00  

 
 
 



 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 
เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความ
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุง
หมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 3.5 70.00  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) 
ความมุ งมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ี
จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร 

5 3.00 60.00  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจดุมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุ งหมายในเรื่องใด เรื่องห น่ึงหรือ
แผนงาน ท่ี เกิดจากเป าประสงค  ตั ว ช้ี วัด  ค า
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมี
ความชัดเจน นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนา
ทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยระบุแผนงาน
และความเช่ือมโยงดังกลาว 

5 3.25 65.00  

3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ิน
ท่ีเกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 
20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจั งห วัด/แผนพัฒนาจังห วัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

5 4.00 80.00  

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปน
โครงการท่ีเปนชุด กลุมหรืออันหน่ึงอันเดียวกัน 
ลักษณะเดียวกัน เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทํา
โครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่
ปอยางถูกตองและครบถวน 

5 4.00 80.00  

รวม 65 52.14 80.21  
 สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร 
  จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลบานแปน มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดลําพูน 



 

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 
  3.2.1  สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลบานแปน  เปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 9.5 95 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 9.25 92.50 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 9.50 95 
4 แผนงานและยุทธศาสตรการพฒันา   10 9.25 92.50 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 55.25 92.08 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้ง

งบประมาณไดถูกตอง  
5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  5 2.5 50 
 5.5 เป าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
5 4.75 95 

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  5 4.50 90 
 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  5 4.75 95 
 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางให

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4.5 90 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกีารงบประมาณ  5 4.75 95 
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล

ที่คาดวาจะไดรับ 
5 4.75 95 

 5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  5 4.75 95 
รวมคะแนน  100 92.75 92.75 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3.2.2  การสรุปสถานการณการพัฒนา 
  รายละเอียดการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลบานแปน  ในแตละประเด็นเปนดังนี้ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
เทศบาลตําบลบานแปน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/ Demand (Demand Analysis) / Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 9.5 95 มีการวิเคราะห SWOT 
ครอบคลมุ 

รวม 10 9.5 95  

   
 
3.2.3   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน

เชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใช
วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไป
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการ
จริงตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) ของการพัฒ นา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว 

10 
 

5 

 
 

4.75 
 

 
 

95 
 

 

2.2 วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ (Impact) 
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 4.50 90  

รวม 10 9.25 92.50  

 
 



 

3.2.4  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชิงคุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ 
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ 
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดาํเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน 

10 
 

5 

 
 

5 
 
 

 
 

100 
 

 

3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ
ท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 4.50 90  

รวม 10 9.50 95  

 3.2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 

รอยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการตดิตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มคีวาม
สอดคลองกับยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ใน
มิติตาง ๆ จนนําไปสูการจดัทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดย
ใช SWOT Analysis/Demand  (Demand Analysis) / 
Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับเทศบาลตําบลบานแปนท่ีมีพ้ืนท่ี
ติดตอกัน 

10 
5 

 
4.75 

 

 
95 

 

4.2  วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ  ท่ีสอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน   หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน       
(ดานการเกษตรและแหลงนํ้า) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

5 4.50 90  

รวม 10 9.25 92.50  



 

 3.2.6 โครงการพัฒนา 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปนและดําเนินการ
เพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศนของเทศบาล
ตําบลบานแปนที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของ
โครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความ
เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 
สภาพที่อยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไป
ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเทาไร  
ก ลุ ม เป า ห ม า ย คื อ อ ะ ไร  มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย า ง ไ ร 
กลุมเปาหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน  
เร่ิมตน ในช วงเวลาใดและจบลงเมื่ อไร  ใครคือ
กลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมี
หลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

5 5 100  

 5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง 
(2)การสรางความสามารถในการแขงขัน (3) การ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) 
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน 

5 2.5 50  

 



 
 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 

รอยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 

 5.5  เป าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ  20 ป  (4) ยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) 
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4.75 95  

 5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได
มาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ 
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ได เป รี ย บ เชิ ง เป รี ย บ เที ย บ  เช น  ด า น เก ษ ต ร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 4.50 90  

 
 
 
 



 

ลําดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
รอยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึน เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตอง
เปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดข้ึนที่เปนปจจุบัน 

5 4.75 95  

 5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพียงที่ ประชาชนดําเนินการเองหรือรวม
ดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได  เปน
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปน
ทองถ่ินที่พัฒนาแลว ด วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP) 

5 5 100  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนา
จะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทํา
โครงการไดแก  (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ค ว าม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  (Efficiency) (3) ค ว าม มี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ความยุ ติ ธรรม 
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

5 4.50 90  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอง
ใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทาง
ชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิง
ประจักษ  มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํา
กวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 4.75 95  
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 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับมีการกําหนด
ดั ชนี ชี้ วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)ใ ช บ อ ก
ประสิทธิผล (effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ การ
กําหนดรอยละ การกําหนดอัน เกิดจากผลของ
วัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณคาดวา
จะไดรับ) 

5 4.75 95  

5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว  ก า ร ได ผ ล ห รือ ผ ล ที่ เ กิ ด ข้ึ น จ ะต อ ง เท า กั บ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (3) 
ระบุ สิ่ งที่ ต อ งการดํ า เนิ น งานอย างชั ด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปน
เหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอ
การบงบอกเวลาได 

5 4.75 95  

รวม 60 55.25 92.08  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.3 การติดตามและประเมินผลตามแบบตาง ๆ  
   3.3.1 แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึง กันยายน พ.ศ.2564 
แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 256๕)  

 

คําช้ีแจง  :  เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 
ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น       เทศบาลตําบลบานแปน                         . 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินการ 
ไมมีการ

ดําเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.3  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาทองถ่ิน   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพฒันาทองถ่ิน   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน และรวมจัดทาํราง
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

  

2.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาจัดทาํ
ฐานขอมูล 

  

2.2  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการจัดทาํแผน   
2.3  มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา   

2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพฒันา   
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยทุธศาสตร   

2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร   



 

  3.3.2   แผนงานท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 2564 
     

ลําดับ แผนงาน เปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ รอยละ 
ท่ีดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนา 
(โครงการ) 

ดําเนินการจัดทํา
งบประมาณ 
(โครงการ) 

ดําเนินการจริง 
(โครงการ) 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 25 18 13 5,890,000 457,300 69.23 50.00 
2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 11 9 6 605,000 54,090.20 81.82 54.55 
3 แผนงานเคหะและชุมชน 100 42 34 54,340,000 9,285,484.24 42.00 34.00 
4 แผนงานสาธารณสุข 14 12 10 3,475,000 185,715 85.71 71.42 
5 แผนงานการเกษตร 5 3 3 260,000 33,049 60.00 60.00 
6 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 7 7 490,000 155,210 53.85 53.85 
7 แผนงานการศึกษา 33 17 9 6,377,400 1,943,757.10 51.52 27.27 
8 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 

และนันทนาการ 
35 27 8 2,231,000 217,815 77.14 22.86 

รวม 236 135 90 73,668,400 12,332,420.54 57.20 38.14 
 

 1) พบวาโครงการท่ีดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายท่ีสามารถดําเนินการไดมากสุด ไดแก    แผนงานสาธารณสุข    จํานวนเงิน   185,715.00  บาท คิดเปนรอยละ     
71.42     ของจํานวนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2564 
 2) พบวาโครงการท่ีดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายท่ีสามารถดําเนินการไดนอยสุด ไดแก   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ    จํานวนเงิน    217,815  บาท 
คิดเปนรอยละ     22.86    ของจํานวนตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2564 

 
 
 



 

ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

          

ยุทธศาสตร 

    จํานวน จํานวน จํานวน 

หมายเหตุ 

ลําดับ งบประมาณ งบประมาณ โครงการท่ี โครงการท่ี โครงการท่ี 

ท่ี ท่ีตั้งไว ท่ีเบิกจาย ดําเนินการ อยูระหวาง ไมได 

  (บาท) (บาท) แลวเสร็จ ดําเนินการ ดําเนินการ 

            

1 ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม 

12,332,000 9,149,481.40 34 7 1 
 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 80,000 57,699 4 0 0   

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 2,500,10 0 1,331,853.10 26 0 20   

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร 670,000 398,322.80 11 0 5   

5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุนหนวยงานอ่ืน 1,794,000 1,395,064.24 15 0 12   

รวม 17,376,100 12,332,420.54 90 7 38   

 



3.3.3  ผลของการนําแผนพัฒนาทองถิ่น  ไปสูการปฏิบัติที่เทศบาลตําบลบานแปนเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.01)

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ รอยละ จํานวน

ที่อยูในแผนพัฒนา ที่นํามาจัดทํา ที่ไดดําเนินการ โครงการตาม โครงการที่อยู จํานวนโครงการ

ป 25๖4 งบประมาณ (ดําเนินการแลวเสร็จ) งบประมาณ ระหวางดําเนินการ ที่ไมไดดําเนินการ

(1) (2) (3) 2 x 100/(1)

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนา

ดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการ

ดานสิ่งแวดลอม

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 1 1 100.00 0 0

 - แผนงานเคหะและชุมชน 98 40 32 40.82 7 1

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1 1 100.00 0 0

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนา

ดานเศรษฐกิจ
 - แผนงานการเกษตร 4 2 2 50.00 0 0

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 3 2 2 66.67 0 0

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนา

ดานสังคม

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 3 2 75.00 0 1

 - แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 3 2 100.00 0 1

 - แผนงานสาธารณสุข 13 11 9 84.62 0 2

 - แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 10 5 5 50.00 0 0

 - แผนงานการศึกษา 30 14 6 46.67 0 8

 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 14 10 2 71.43 0 8
และนันทนาการ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2563 - 31  กันยายน  2564

ยุทธศาสตร หมายเหตุ



จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ รอยละ จํานวน

ที่อยูในแผนพัฒนา ที่นํามาจัดทํา ที่ไดดําเนินการ โครงการตาม โครงการที่อยู จํานวนโครงการ

ป 25๖4 งบประมาณ (ดําเนินการแลวเสร็จ) งบประมาณ ระหวางดําเนินการ ที่ไมไดดําเนินการ

(1) (2) (3) 2 x 100/(1)

ยุทธศาสตร หมายเหตุ

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรพัฒนา

องคกร

 - แผนงานบริการงานทั่วไป 18 12 8 66.67 0 4

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 4 3 66.67 0 1

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรอุดหนุน

หนวยงานอื่น

 - แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 2 2 100.00 0 0

 - แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1 0 100.00 0 1

 - แผนงานการศึกษา 3 3 3 100.00 0 0

 - แผนงานสาธารณสุข 1 1 1 100.00 0 0

 - แผนงานเคหะและชุมชน 2 2 2 100.00 0 0
 - แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 21 17 6 80.95 0 11

และนันทนาการ

 - แผนงานการเกษตร 1 1 1 100.00 0 0

รวมโครงการ 236 135 90 57.20 7 38



1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช ดําเนินการสํารวจและจัดทําศูนย 30,000 2,202 มีขอมูลพันธุกรรม รวบรวมขอมูล ไดขอมูลและบันทึก สํานักปลัดฯ

(อพ.สธ.) ขอมูลพันธุกรรมพืชและขอมูล พืชและขอมูล ไดครบ เก็บไวเพื่อใช
ทรัพยากรอื่น ๆ ในทองถิ่น ทรัพยากรของ ทุกหมูบาน ประกอบการศึกษา

ทองถิ่น

30,000 2,202

1.2  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย ปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน 220,000 219,000 เสียงตามสายภายใน ปรับปรุงเสียง ประชาชนไดรับ กองชาง

ภายในหมูบาน บานหนองเตา บานหนองเตา  หมูที่ 3 หมูบานใชงานไดดี ตามสาย 1 แหง ขอมูลขาวสาร

หมูที่ 3 ต.บานแปน อยางทั่วถึง

2 โครงการกอสรางปายโรงเรียน กอสรางปายโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 90,000 90,000 ปายระบุสถานที่ ปายโรงเรียน สามารถบงบอก กองชาง

อนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน ตําบลบานแปน ที่ชัดเจนและ 1 อัน ถึงสถานะและ

สวยงาม คุณภาพการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม   1  โครงการ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564

ระหวางวันที่  1  ตุลาคม  2563 - 31  กันยายน  2564

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  เทศบาลตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนอนุบาล 200,000 200,000 โรงเรียนอนุบาล ปรับปรุง เด็กไดรับการ กองชาง

บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลตําบลบานแปน โดยการปูพื้น เทศบาลตําบล ภูมิทัศน พัฒนาและเสริม

ตําบลบานแปน ดวยซีเมนตบลอกบริเวณหนาอาคาร บานแปนมีสถานที่ 1 แหง ทักษะผานการ

เรียน สําหรับจัดกิจกรรม เรียนรูที่สมวัย

เสริมทักษะใหแก

เด็กเพิ่มขึ้น

4 โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล. ซอย 2-4 299,000 298,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

ซอย 2-4 (ตอจากเดิม) (ตอจากเดิม) บานหนองหนาม หมูที่ 3 สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

บานหนองหนาม หมูที่ 3 ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

ต.หนองหนาม ยาว 155 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน 155 ม.

ไมนอยกวา 620 ตร.ม.

5 โครงการกอสรางถนน คสล. กอสรางถนน คสล.ซอยทวีโชค หมูที่ 7 284,000 281,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

ซอยทวีโชค บานเสง หมูที่ 7 ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

ต.บานแปน ยาว 143 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

ไมนอยกวา 572 ตร.ม. มาตรฐาน 143 ม.

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณซอย 12 214,000 179,000 ประชาชนมีระบบ รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี กองชาง

คสล. บริเวณซอย 12 หมูที่ 1 ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.40 ม สาธารณูปโภคที่ จํานวน ๑ แหง ประสิทธิภาพเพิ่ม

บานบอโจง  ต.หนองหนาม ยาว 96 ม. ลึกไมนอยกวา 0.30 ม. ทั่วถึงและได ความยาว ขึ้น ปญหาที่เกิด

มาตรฐาน 96 ม. จากน้ําทวมขัง

ลดลง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณ 118,000 93,500 ประชาชนมีระบบ รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี กองชาง

คสล.บริเวณหนาบานนายปรีชา หนาบานนายปรีชา ซอย 10 ขนาด สาธารณูปโภคที่ จํานวน ๑ แหง ประสิทธิภาพเพิ่ม

ซอย 10 หมูที่ 1 บานบอโจง กวาง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.50 ม. ทั่วถึงและได ความยาว ขึ้น ปญหาที่เกิด

ต.หนองหนาม ยาว 50 ม. มาตรฐาน 50 ม. จากน้ําทวมขัง

ลดลง

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยแสวง 243,000 194,480 ประชาชนมีระบบ รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี กองชาง

คสล.ซอยแสวงโตะหินออน โตะหินออน ขนาดกวาง 0.30 ม. สาธารณูปโภคที่ จํานวน ๑ ประสิทธิภาพเพิ่ม

บานหนองเตา  หมูที่ 3 ลึก 0.30-0.50 ม.  ยาว  104 ม. ทั่วถึงและได แหง ขึ้น ปญหาที่เกิด

ต.บานแปน มาตรฐาน จากน้ําทวมขัง

ลดลง

9 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 498,000 497,000 เกษตรกรมีน้ํา โรงสูบน้ําเพื่อ ประชาชนไดมีน้ํา กองชาง

การเกษตร สายสันตก บริเวณ ø 6 นิ้ว ลึก 120 ม. พรอมอุปกรณ ใชในภาคการเกษตร การเกษตร ใชในการเกษตร

ขางสวนนายบุญศร-ีนางบุญยวง เชื่อมระบบเรียบรอย อยางทั่วถึง จํานวน ๑ อยางพอเพียง  

ศรีวรรณ  บานแปน  หมูที่ 6 แหง

ต.บานแปน

10 โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน ปรับปรุงประปาหมูบาน โดยวางทอเมน 130,000 120,000 ประชาชนมีระบบ ประปาหมูบาน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

บานถ้ํา-หนองหนาม หมูที่ 3 ประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 สาธารณูปโภคที่ 1 แหง ใชเพื่ออุปโภค-

ต.หนองหนาม ความยาวรวมไมนอยกวา 606 ม. ทั่วถึงและได บริโภคอยาง

พรอมเปลี่ยนสารกรอง มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท 70,000 53,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1 สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

(Overlay) ซอย 1 หมูที่ 3 ขนาดกวาง 3.00 ม. หนา 0.05 ม. ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

ต.หนองหนาม ยาว 72 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม มาตรฐาน 216 ม.

นอยกวา 216 ตร.ม.

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท 99,000 70,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 3 ชวงที่ 1 สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

(Overlay) ซอย 3 หมูที่ 1 ขนาดกวาง 2.50 ม. หนา 0.05 ม. ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

บานบอโจง ต.หนองหนาม ยาว 93 ม. ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 ม. มาตรฐาน 307.5 ม.

หนา 0.05 ม. ยาว 25 ม. หรือมีพื้นที่

ผิวจราจรไมนอยกวา 307.5 ม.

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท 258,000 175,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยผูชวยสม- สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

(Overlay) ซอยผูชวยสม-สุพจน สุพจนซาลาเปา ขนาดกวาง 3.50 ม. ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

ซาลาเปา บานเสง  หมูที่ 7 หนา 0.05 ม.  ยาว 232 ม. หรือมี มาตรฐาน 232 ม.

ต.บานแปน พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 812 ตร.ม.

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท 500,000 330,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณหนาบาน สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

(Overlay) บริเวณหนาบาน นางสาวรักชนก-โรงเรียนบานมวง ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

นางสาวรักชนก-โรงเรียนบานมวง ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 0.05 ม. มาตรฐาน 372 ม.

บานมวง  หมูที่ 8 ต.บานแปน ยาว 372 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 1,488 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท 385,000 268,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยสันทราย สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
(Overlay) ซอยสันทรายพัฒนา พัฒนา  ชวงที่ 1  กวาง 3.70 ม. ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

หมูที่ 5 บานบูชา  ต.บานแปน หนา 0.05 ม. ยาว 10 ม. มาตรฐาน 376 ม.

ชวงที่ 2  กวาง 3.00 ม. หนา 0.05 ม.

ยาว 10  ม.
ชวงที่ 3  กวาง 2.80 ม. หนา 0.05 ม.

ยาว 12  ม.

ชวงที่ 4  กวาง 3.00 ม. หนา 0.05 ม.

ยาว 354  ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไมนอยกวา 1,134 ตร.ม.

16 โครงการปรับปรุงระบบประปา ปรับปรุงระบบประปา บริเวณกลางบาน 497,000 495,000 ประชาชนมีระบบ ประปาหมูบาน ประชาชนมีน้ํา กองชาง

บริเวณกลางบาน บานขวาง บานขวาง  โดยติดตั้งหอถังสูงแบบ สาธารณูปโภคที่ 1 แหง ใชเพื่ออุปโภค-

หมูที่ 2 ต.หนองหนาม เชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. ทั่วถึงและได บริโภคอยาง

สูง 20 ม. และถังกรองสนิมเหล็ก มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง

ø 1.15 ม. พรอมเชื่อมตอระบบ

เรียบรอย 

17 โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคาร ปรับปรุงหองน้ําอาคารอเนกประสงค 35,000 34,500 ประชาชนมีระบบ ปรับปรุง ประชาชนไดรับ กองชาง

อเนกประสงค บานบูชา หมูที่ 5 บานบูชา  จํานวน 5 หอง สาธารณูปการที่ หองน้ํา ความสะดวกและ

ต.บานแปน 1. เปลี่ยนประตูหองน้ํา จํานวน 3 บาน ไดมาตรฐาน จําวน  5  หอง ปลอดภัย

2. เปลี่ยนโถฉี่ผูชาย จํานวน 4 อัน

3. เปลี่ยนชักโครก  จํานวน 4 อัน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

18 โครงการวางทอะบายน้ํา คสล. วางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณลําเหมือง 516,000 515,000 ประชาชนมีระบบ รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี กองชาง

บริเวณลําเหมืองสายหลังวัด สายหลังวัดบานรั้ว-ทุง ขนาด ø 0.60 ม. สาธารณูปโภคที่ ความยาว ประสิทธิภาพเพิ่ม

บานรั้ว-ทุง  หมูที่  8 (มอก.ชั้น 3) จํานวน 163 ทอน พรอม ทั่วถึงและได 181 ม. ขึ้น ปญหาที่เกิด

ต.หนองหนาม บอพัก คสล.ขนาด 0.80 x 1.00 ม. มาตรฐาน จากน้ําทวมขัง

จํานวน  18 บอ ความยาวรวม ลดลง

ไมนอยกวา 181 ม.

19 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 1,869,000 1,116,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-005 สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-005 ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

สายบานหนองเตา-บานขวาง มาตรฐาน 372 ม.

หมูที่ 3 บานหนองเตา

ต.บานแปน

(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

20 โครงการปรัปปรุงผิวจราจร ปรัปปรุงผิวจราจรแบบลาดยาง 753,000 477,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

แบบลาดยางแอสฟลทติก แอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น ทองถิ่น ลพ.ถ. 15-050 ซอย 16 ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

ลพ.ถ. 15-050 ซอย 16 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 530 ม. มาตรฐาน 530 ม.

หมูที่ 7 บานเสง ต.บานแปน หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

(งบเงินเหลือจายจากเงิน ไมนอยกวา 2,120 ม.

อุดหนุนเฉพาะกิจ)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

21 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 793,000 782,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-050 สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-050 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 520 ม. ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

เทศบาลตําบลบานแปน ซอย16 หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน 520 ม.

(ชวงที่ 2) บานเสง หมูที่ 7 ไมนอยกวา 2,080 ม.

ต.บานแปน

(งบเศรษฐกิจฐานราก)

22 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 360,000 354,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-001 สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-001 ชวงที่ 1 กวาง 4.00 ม. ยาว 215 ม. ทั่วถึงและได ความยาวรวม สะดวกปลอดภัย

เทศบาลตําบลบานแปน ซอย 26 หนา 0.05 ม. มาตรฐาน 240 ม.

บานเสง หมูที่ 7 ต.บานแปน ชวงที่ 2 กวาง 3.00 ม. ยาว 25 ม.

(งบเศรษฐกิจฐานราก) หนา 0.05 ม. ความยาวรวม 240 ม. 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 935 ม.

935 ตร.ม.

23 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 603,000 594,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-045 สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-045 ชวงที่ 1 กวาง 3.00 ม. ยาว 380 ม. ทั่วถึงและได ความยาวรวม สะดวกปลอดภัย

ซอย 3  บานรั้ว-ทุง  หมูที่ 8 หนา 0.05 ม. มาตรฐาน 476 ม.

ต.หนองหนาม ชวงที่ 2 กวาง 3.00 ม. ยาว 96 ม.

(งบเศรษฐกิจฐานราก) หนา 0.05 ม. ความยาวรวม 476 ม. 

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

1,428 ตร.ม.

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

24 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 649,000 640,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-046 สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-046 ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 425 ม. ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

ซอย 4  บานรั้ว-ทุง  หมูที่ 8 หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน 425 ม.

ต.หนองหนาม ไมนอยกวา 1,700 ตร.ม.

(งบเศรษฐกิจฐานราก)

25 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) 1,039,000 1,036,000 ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-052 สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
หลวงทองถิน ลพ.ถ.15-052 ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 540 ม. ทัวถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

ซอย 2  บานหนองเตา  หมูที่ 3 หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร มาตรฐาน 540 ม.

ต.บานแปน ไมนอยกวา 2,700 ตร.ม.

(งบเศรษฐกิจฐานราก)

26 โครงการปรับปรุงทางวิ่งโดย โครงการปรับปรุงทางวิ่งโดยรอบสนาม 320,000 อยูระหวาง ประชาชาชนมีสถาน สถานที่ ประชาชนมี กองชาง

รอบสนามฟุตบอลเทศบาล ฟุตบอลเทศบาลตําบลบานแปน หาผูรับจาง ที่สําหรับออกกําลัง ออกกําลังกาย สุขภาพที่แข็งแรง

ตําบลบานแปน (สวนที่เหลือ) (สวนที่เหลือ) ขนาดกวาง 3.00 ม. จํานวน 1 แหง

หมูที่  2 บานขวาง  หนา 0.05 ม. ยาวรวม 192 ม.

ต.หนองหนาม หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 

(งบเงินเหลือจาย) 576 ตร.ม.

27 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ซอยขางบาน 100,000 อยูระหวาง ประชาชนมีระบบ รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี กองชาง

คสล. ซอยขางบานนางบานเย็น นางบานเย็น  ขนาดกวาง 0.30 ม. หาผูรับจาง สาธารณูปโภคที่ ความยาว ประสิทธิภาพเพิ่ม

หมูที่ 2 บานขวาง ลึก 0.25-0.30 ม. ยาว 39 ม. ทั่วถึงและได 39 ม. ขึ้น ปญหาที่เกิด

ต.หนองหนาม มาตรฐาน จากน้ําทวมขัง

(งบเงินเหลือจาย) ลดลง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

28 โครงการกอสรางกําแพงกันดิน กอสรางกําแพงกันดินเพื่อขยายถนน 210,000 อยูระหวาง ประชาชนมีระบบ กําแพงกันดิน ประชาชนและ กองชาง

เพื่อขยายถนนเสนทางสาย เสนทางสายบานบอโจง-บานขวาง หาผูรับจาง สาธารณูปโภคที่ ความยาว ผูใชถนนมีความ

บานบอโจง-บานขวาง ชวงที่ 2 ชวงที่ 2  ขนาดสูง 1.30 ม. ทั่วถึงและได กวา 30 ม. สะดวกปลอดภัย

หมูที่ 1 บานบอโจง มาตรฐาน

(งบเงินเหลือจาย)

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท 210,000 อยูระหวาง ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1 หาผูรับจาง สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

(Overlay) ซอย 1 (ชวงที่ 2) (ชวงที่ 2) บานหนองหนาม ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

หมูที่ 3 บานหนองหนาม ขนาดกวาง 3.00 ม. หนา 0.05 ม. มาตรฐาน 189 ม.

(งบเงินเหลือจาย) ยาว 189 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม

นอยกวา 567 ตร.ม.

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยหลัง 60,000 อยูระหวาง ประชาชนมีระบบ รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี กองชาง

คสล.ซอยหลังวัดบูชา (ชวงที่ 2) วัดบูชา  ขนาดกวาง 0.30 ม. หาผูรับจาง สาธารณูปโภคที่ ความยาว ประสิทธิภาพเพิ่ม

หมูที่ 5 บานบูชา ต.บานแปน ลึก 0.25-0.30 ม.ยาว 22 ม. ทั่วถึงและได 22 ม. ขึ้น ปญหาที่เกิด

(งบเงินเหลือจาย) มาตรฐาน จากน้ําทวมขัง

ลดลง

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณ 330,000 อยูระหวาง ประชาชนมีระบบ รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี กองชาง

คสล.บริเวณหนาบานนางขันคํา หนาบานนางขันคํา- บานนายสมจิต หาผูรับจาง สาธารณูปโภคที่ ความยาว ประสิทธิภาพเพิ่ม

 - บานนายสมจิต หมูที่ 8 หมูที่ 8  ขนาดกวาง 0.30 ม. ทั่วถึงและได 128 ม. ขึ้น ปญหาที่เกิด

(งบเงินเหลือจาย) ลึก 0.30 - 0.40 ม. ยาว 128 ม. มาตรฐาน จากน้ําทวมขัง

ลดลง

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

32 โครงการกอสรางถนน  คสล. กอสรางถนน คสล. ซอยจันยาพร  200,000 อยูระหวาง ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ กองชาง

ซอยจันยาพร  (ชวงที่ 2) (ชวงที่ 2)  ขนาดกวาง 3.00 ม. หาผูรับจาง สาธารณูปโภคที่ 1 สายทาง ผูใชถนนมีความ

หมูที่ 6 บานแปน  ต.บานแปน หนา 0.15 ม. ยาว 122 ม. หรือมี ทั่วถึงและได ความยาว สะดวกปลอดภัย

(งบเงินเหลือจาย) พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 366 ตร.ม. มาตรฐาน 189 ม.

33 โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ ประชาสัมพันธ  รณรงค ติดตั้งปายตาม 10,000 8,450 ขอรองเรียนเรื่อง ดําเนินการ ประชาชนมีสวน กอง

จุดตาง ๆ ในชุมชนและเขตพื้นที่ น้ําเสีย การเผาขยะ  ชางเดือน ม.ค- รวมในการพัฒนา สาธารณสุขฯ

ในพื้นที่โลงลดลง เม.ย.-64 ปรับปรุงภูมิทัศน

ใหดูสะอาด สวย

งามและนาอยู

34 โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่น  - จัดกิจกรรมพัฒนาหมูบาน ปรับปรุง 20,000 1,955 ผูเขารวมโครงการ ดําเนินการ ประชาชนมีสํานึก กอง

กําเนิดใหนาอยู ภูมิทัศนที่อยูอาศัยชุมชนใหเปนระเบียบ มีความพึงพอใจ จํานวน 3 ครั้ง ในการอนุรักษ สาธารณสุขฯ

 เรียบรอยและสวยงาม ในระดับมาก ตอป ทรัพยากรธรรม

 - จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี รอยละ 89.19 ชาติและรักษา

ดวยหัวใจ" อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก สิ่งแวดลอม

(อถล.)รวมกับประชาชนทั่วไป ดําเนิน

การพัฒนาหมูบาน ปรับปรุงภูมิทัศน

ทําความสะอาดถนน ที่สาธารณะ

35 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ  -ประชาสัมพันธการคัดแยกขยะใน 20,000 11,235 ผูเขารวมโครงการ ดําเนินการ ประชาชนมีการนํา กอง

ในชุมชน ชุมชน มีความพึงพอใจ 1 ครั้ง/ป ขยะที่ยอยสลาย สาธารณสุขฯ

 -จัดการอบรมผานระบบ ZOOM และ ในระดับมากที่สุด ไดมาแปรรูปเปน

ฝกปฏิบัติการจัดการคัดแยกขยะใน รอยละ 52 ปุยหมักอินทรีย

ครัวเรือนเพื่อมุงสูชุมชนไรถัง เพื่อใชในครัวเรือน

และลดปริมาณ

ขยะในชุมชน

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

36 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา  -จัดอบรมใหความรูการกําจัดขยะ 30,000 450 ผูเขารวมโครงการ ดําเนินการ ประชาชนมีจิต กอง

ทองถิ่นอยางยั่งยืน อินทรียดวยบอ "พอเพียง" มีความพึงพอใจ ระหวางเดือน สํานึกในการเปน สาธารณสุขฯ

 -จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน ในระดับมากที่สุด ม.ิย.-ส.ค.64 พลเมืองที่ดีมีความ

รอยละ 72.33 9 หมูบาน เปนจิตอาสา

37 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ  -จัดกิจกรรมรณรงครวมกันปลูกไมดอก 10,000 450 ผูเขารวมโครงการ ดําเนินการ ประชาชนไดรวม กอง

สิ่งแวดลอมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู ใมประดับ ขางถนนสายประชารัฐพัฒโน มีความพึงพอใจ 1 ครั้ง/ป กันปรับแตงภูมิ สาธารณสุขฯ

ชุมชน และเกาะกลางถนนสนามกีฬาเทศบาล ในระดับมาก ทัศนเพิ่มพื้นที่

ตําบลบานแปน รอยละ 82.50 สีเขียวเพื่อชวย

ในการลดมลพิษ

และลดภาวะ

โลกรอน

38 โครงการออมบุญ ออมเบี้ย จัดกิจกรรมออมบุญ ออมขยะ ออมเบี้ย 10,000 6,750 รอยละของขยะ ดําเนินการ ประชาชนไดรับ กอง

ออมขยะ โดยใหคนในชุมชนคัดแยกขยะและนํา รีไซเคิลเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งป สวัสดิการจากการ สาธารณสุขฯ

มาจําหนายเพื่อเปนสวัสดิการแกคน รอยละ 6.92 เขารวมโครงการ

ในชุมชน กรณีนอนโรงพยา

พยาบาล รับคา

ชดเชย 300 บาท

ตอครั้ง/ป กรณี

เสียชีวิตรับคาปลง

ศพ 300 บาท

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

39 โครงการหมูบานตัวอยาง  - 10,000 ไมไดดําเนินการ - - - กอง

หนาบาน นามอง เนื่องจาก สาธารณสุขฯ

สถานการณ

 Covid-19

40 โครงการลดภาวะโลกรอน  -ประชาสัมพันธเสียงตามสายเทศบาล 10,000 4,950 ผูเขารวมโครงการ ดําเนินการ สามารถลด กอง

ดวยสองมือเรา  -จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนลด ละ มีความพึงพอใจ 1 ครั้ง/ป ปริมาณขยะและ สาธารณสุขฯ

เลิกการใชโฟมเพื่อบรรจุอาหารงดการ ในระดับมาก ลดการเผาขยะใน

ใชถุงพลาสติกลดการเผาในที่โลงแจง รอยละ 80.18 ชุมชนอันเปน

เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน แหลงกําเนิดภาวะ

โลกรอนและมล

พิษทางอากาศ

12,272,000 9,145,720

1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง 1.ปรับปรุงสภาพแมน้ํากวงใหประชาชน 30,000 1,559.40 แมน้ํากวงใสสะอาด กําจัดผักตบชวา แมน้ํากวง งานปองกันฯ

สามารถใชประโยชนไดทุกฤดูกาล มีทัศนียภาพที่ วัชพืช และสิ่ง ใสสะอาด สํานักปลัดฯ

2.กําจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวาง สวยงาม ประชาชน ขวาง ในแมน้ํา ประชาชนสามารถ ฝายปกครอง

ในแมน้ํากวง บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ สามารถใชประโยชน กวงบริเวณเขต ใชประโยชนได
ไดตลอดฤดูกาล พื้นที่รับผิดชอบ ฤดูกาล

30,000 1,559.40

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม    1  โครงการ

รวม  40  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

2.1  แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการคลินิกเกษตร จัดอบรมโครงการคลินิกเกษตร 15,000 9,450 รอยละความสําเร็จ มีผูเขาอบรม ผูเขารวมการอบรม สํานักปลัด

หลักสูตร " บานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง " ของการจัดกิจกรรม 36 คน คิดเปน มีความพอใจ   

โดยบูรณาการรวมกับ กศน.ตําบล ตามโครงการ 120% กิจกรรมในระดับ

บานแปน อบรมภาควิชาการและฝก หลักสูตร มากขึ้นไป คิดเปน

ปฎิบัติใหความรูแกเกษตรกร รอยละ 99.52

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย จัดกิจกรรมอบรม โดยบูรณาการ 15,000 3,599 รอยละความสําเร็จ จํานวนผูเขารวม ผูเขารวมการอบรม กองสวัสดิการ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รวมกับ กศน.ตําบลบานแปน จํานวน ของการจัดกิจกรรม อบรม มีความพอใจ สังคม

เทศบาลตําบลบานแปน 3 หลักสูตร ตามโครงการ 1.หลักสูตรการ กิจกรรมในระดับ

1. การทําไรนาสวนผสม ทําไรนาฯ มากขึ้นไป คิดเปน

2.การทําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอพียง 30 คน คิดเปน รอยละ 99.52

3.1ไร1แสน แสงจากพอ สูความยั่งยืน 120%

2.หลักสูตรการ

ทําศูนยเรียนรูฯ

34 คน คิดเปน

136%

3.หลักสูตร1ไร

1แสนฯ 35 คน

คิดเปน 14%

30,000 13,049

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม   2  โครงการ



2.2  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ  - เพื่อสงเสริมการรวมกลุม สราง 30,000 24,850 การตอบแบบ สุมจากผูเขารวม ประชาชนสามารถ กองสวัสดิการ

ชุมชนและผลผลิตทางการ เครือขายกลุมอาชีพ ประเมินความ โครงการ สรางรายไดใหแก สังคม

เกษตรชุมชน ทต.บานแปน  - เพื่อเปนศูนยกลางและชองทางการ พึงพอใจของ จํานวน 80 คน ตนเองและครอบ

จําหนายสินคาในชุมชน โครงการ ครัว

 - สรางความเขมแข็งชองชุมชน

2 โครงการสงเสริมอาชีพตาม จัดประชุมและอบรมการสงเสริมอาชีพ 20,000 19,800 ผูเขารวมกิจกรรม ดําเนินการ ประชาชนมีทาง กองสวัสดิการฯ

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญวิทยากรมาใหความรูและ สามารถสรางราย 1 ครั้ง เลือกในการ

ฝกปฏิบัติการ จํานวน 2 หลักสูตร   ไดและอาชีพใหแก ประกอบอาชีพ 

1. หลักสูตรการสรางแบรนดสินคา ตนเองและครอบ สรางรายไดให

และการขายสินคาออนไลน (การออก ครัว ครอบครัว

แบบเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ)

2. หลักสูตรการผลิตภาชนะและบรรจุ

ภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ (จานใบไม)

50,000 44,650

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม   2  โครงการ



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา ออกประชาคมหมูบาน  จัดประชุม 54,000 51,762 ไดขอมูลพื้นฐานที่ ดําเนินการ ปญหาความเดือด กองยุทธศาสตร

เทศบาล  "แผนกินได" คณะกรรมการในการจัดทําแผนตางๆ เปนปจจุบันเพื่อ 8 ครั้ง รอนของประชาชน และงบประมาณ

ทําแผนตาง ๆ ใชประกอบการ ในเขตเทศบาลได

จัดทําโครงการ รับการแกไข

แกไขปญหาใหแก

ประชาชนในพื้นที่

2 โครงการเปดบานแปนสู  - ฝกอบรม  รณรงคใหความรูเพื่อ 15,000 8,500 ผูเขารวมโครงการ ดําเนินการ ผูเขารวมโครงการ กองยุทธศาสตร

อาเซียน "BP FOR AEC" เตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน สามารถนําสินคา ๑ ครั้ง สามารถขยาย และงบประมาณ

เขาสูตลาด ตลาดออนไลนไป

ออนไลนได ยังกลุมผูซื้อได

อยางหลากหลาย

3 โครงการนักประชาสัมพันธ  - 15,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองยุทธศาสตร

รุนเยาว เนื่องจาก และงบประมาณ

สถานการณ

 Covid-19

84,000 60,262รวม  3  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการบานแปนรวมใจ  - จัดกิจกรรมรณรงคและสงเสริม 30,000 2,500 1.ความสําเร็จของ พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล งานปองกันฯ

ขจัดภัยยาเสพติด ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหแก โครงการ/กิจกรรม ลูกจาง พนักงาน ลูกจาง พนักงาน สํานักปลัดฯ

นักเรียนในเขตเทศบาลฯ 2.การมีสวนรวมของ จางเหมาเทศบาล จางเหมาเทศบาล

ผูเขารับการอบรม ตําบลบานแปน ตําบลบานแปน

ทุกคนเขารวม เขาใจและรับรูถึง

โครงการฯตาม โทษของยาเสพติด

จํานวนเปาหมาย ชนิดตางๆและไมยุง

เกี่ยวกับยาเสพติด

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ 15,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - งานปองกันฯ

อปพร. อปพร. เนื่องจาก สํานักปลัดฯ

สถานการณ

 Covid-19

3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน 1.ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขต 20,000 16,544 อัตราการเกิดอุบัติ จํานวนการเกิด ประชาชนมีความ งานปองกันฯ

พื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน เหตุทางถนนในเขต อุบัติเหตุทาง ปลอดภัยในการใช สํานักปลัดฯ

2.เสริมสรางจิตสํานึกในเรื่องความ เทศบาลตําบล ถนนในเขตพื้นที่ รถใชถนนมากขึ้น 

ปลอดภัยในการใชรถใชถนน บานแปน เทศบาลตําบล ลดความสูญเสีย

3.บริการประชาชนและการจัดระเบียบ บานแปน ชีวิตและทรัทยสิน

การจราจร เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุ

บนทองถนนในชั่วโมงเรงดวนและ

เทศกาลตางๆ 

65,000 19,044

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

รวม  3  โครการ

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



3.3 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการเทศบาลหวงใยใสใจ  - ตรวจสุขภาพเบื้องตน ชั่งน้ําหนัก 10,000 450 ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ดําเนินการ ผูเขารับการอบรม กอง

สุขภาพผูสูงอายุและดอย วัดสวนสูง วัดรอบเอว วัดความดัน บูรณาการรวม ในเขตเทศบาลสามารถ 1 ครั้ง/ป สามารถนําความรู สาธารณสุขฯ

โอกาส โลหิตใหแกผูเขารวมโครงการ กับโครงการ ดูแลสุขภาพและรักษา ที่ไดไปปรับใชใน

 - ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพแบบ โรงเรียนผูสูงอายุ โรคไมติดตอเรื้อรังได ชีวิตประจําวัน ปรับ

พึ่งตนเอง โดยยึกหลักการแพทยวิถี อยางถูกตอง เปลี่ยนพฤติกรรมการ

ธรรม เทคนิค 9 ขอ (ยา 9 เม็ด) บริโภคใหเปนไป

อยางถูกสุขลักษณะ

2 โครงการน้ําประปาปลอดภัย ลงพื้นที่สํารวจขอมูลระบบประปา 10,000 450 ประชาชนในเขต ดําเนินการ น้ําประปาของ กอง

เทศบาลตําบลบานแปน ตูหยอดน้ําเหรียญ โรงงานผลิต (ไมจัดการอบรม เทศบาลไมเกิด 1  ครั้ง ชุมชนในเขต สาธารณสุขฯ

น้ําดื่มชุมชน  ในเขตเทศบาลตําบล เนื่องจาก โรคที่เกิดจากน้ํา เทศบาลเปนไป

บานแปน สถานการณ เปนสาเหตุ ตามเกณฑมาตร

COVID-19) ฐานของกรม

อนามัย

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ - 10,000 ไมไดดําเนินการ - - - กอง

แกนนําสุขภาพในชุมชน เนื่องจาก สาธารณสุขฯ

สถานการณ 

COVID-19

4 โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรู ประชาสัมพันธ 30,000 24,830 ไมมีการตรวจพบโรค ดําเนินการ 1 ครั้ง ประชาชนและ กองสาธารณสุข

การควบคุมโรคไขหวัดนก การปองกันควบคุมโรคไขหวัดนกและ ไขหวัดนก ชนิดH5N1 เกษตรกรมีความรู และอาสาสมัคร

และพนยาฆาเชื้อโรค ปองกันใน ในเขตพื้นที่เทศบาล ในการเลี้ยงสัตวปก ปศุสัตวทุกหมู

โรงเรือนที่เลี้ยงสัตวปก ตําบลบานแปน ปองกันตนเองจาก บานในเขต

โรคไขหวัดนก ทต.บานแปน

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

งบประมาณ (บาท)

เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

5 โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรูประชาสัมพันธ 50,000 37,025 คา HI =13.59 และ ดําเนินการครบ อัตราการเกิดโรค กอง

และควบคุมโรคไขเลือดออก สํารวจลูกน้ํายุงลายทําลายแหลง คา CI = 3.62 ทั้ง 9 หมูบาน ไขเลือดออกในพื้นที่ สาธารณสุขฯ

เพาะพันธุ โดยการใสทราย  (HI>10 มีความเสี่ยง/ ไมเกิน 50 ตอแสน

Temephos 1% CI > 5 มีความเสี่ยง) ประชากร

๖ โครงการสัตวปลอดโรคคน จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาของ 10,000 5,450 ผูเขารวมโครงการ จํานวนของผูเขา ลดอัตราการเกิด กองสาธารณสุข

ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา สัตวการปองกันโรค และนําสัตว มีความพึงพอใจมาก รวมโครงการฯ โรคพิษสุนัขบา และสํานักงาน

ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จ เลี้ยงมารับวัคซีน รณรงคการฉีด รอยละ 88.89 ในชุมชนและลดการ ปศุสัตว อ.เมือง

พระเจาลูกเธอเจาฟา วัคซีน เพิ่มประชากรสุนัข ลําพูนและสํานัก

จุฬาภรณวลัยลักษณ ประชาชนปลอดภัย งานปศุสัตว

อัครราชกุมารี จากโรคพิษสุนัขบา จังหวัดลําพูน

7 โครงการรณรงคปองกัน จัดฝกอบรมใหความรูและรณรงค 10,000 7,560 มีผูเขารวมโครงการ จํานวนผูเขารวม ประชาชนไดรูถึงวิธี กอง

โรคเอดส เผยแพรความรู โดยการจัดนิทรรศการ จํานวน 51 คน และ โครงการ ปองกันและลด สาธารณสุขฯ

การประกวดเรียงความ ประกวด ผูเขารวมโครงการ จํานวน 51 คน อัตราความเสี่ยงใน

วาดภาพ รณรงคปองกันโรคเอดส มีความพึงพอใจมาก การติดเชื้อไดรูถึง

ระดับมัธยมตนและตอนปลาย รอยละ 87.45 วิธีการดูแลและ

อยูรวมกับผูติดเชื้อ

8 โครงการหมูบานจัดการ - 30,000 ไมไดดําเนินการ - - - กอง

ดานสุขภาพ เนื่องจาก สาธารณสุขฯ

สถานการณ 

COVID-19

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

ผลที่ไดรับ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

9 โครงการสงเสริมสุขภาวะทาง จัดฝกอบรมบรรยายใหความรูเรื่อง 10,000 9,200 สภาวะการทองไม ดําเนินการ เยาวชนมีความรู กอง

เพศในชุมชน เพศศึกษาใหคํานึงถึงความปลอดภัย พรอมในวัยรุน ๑ ครั้ง/ป ความเขาใจที่ถูก สาธารณสุขฯ

ความพรอมทางดานรางกาย มีการ ลดลง ตองดานเพศศึกษา 

เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น การ ตลอดจนการมี

ปองกันปญหาการมีเพศสัมพันธกอน ทัศนคติทางดาน

วัยอันควรและเสนอแนะแนวทางแกไข พฤติกรรมทางเพศ

ปญหาทองไมพรอม ที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติตัวไดอยาง

ถูกตอง

10 โครงการอาหารปลอดภัยและ ลงพื้นที่สํารวจและตรวจสอบราน 10,000 450 รานคาและราน ดําเนินการ ประชาชนไดบริโภค กอง

คุมครองผูบริโภค อาหาร พรอมใหคําแนะนําแกเจาของ (ไมจัดการอบรม อาหารในเขตพื้นที่ ๑ ครั้ง/ป อาหารที่ถูกสุข สาธารณสุขฯ

สถานประกอบการรานอาหารตามหลัก เนื่องจาก ที่ผานการตรวจ ลักษณะ สงผลให

สุขาภิบาลอาหาร สถานการณ ประเมินทุกราน สุขภาพดีขึ้น

COVID-19)

11 โครงการเฝาระวังการเกิดโรค  -ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน 10,000 7,000 ประชาชนมีความรูใน ดําเนินการ ประชาชนมีคุณภาพ กอง

อุบัติใหม อุบัติซ้ํา หรือโรค  -สนับสนุนวัสดุอุปกรณ เชน หนากาก การดูแลตนเองจาก รณรงคใหความ ชีวิตที่ดีปลอดภัย สาธารณสุขฯ

ระบาดที่พบบอยในชุมชน อนามัย เจลแอลกอฮอล แอลกอฮอล โรคติดเชื้อได รูแกประชาชน จากโรคอุบัติใหม

สูตําบลควบคุมโรคเขมแข็ง สเปรย และอุปกรณในการปองกันโรค 9 หมูบาน อุบัติซ้ํา

แบบยั่งยืน ใหกับ อสม. รานคา รานอาหาร และ

ตลาดสด

 -รณรงคการฉีดวัคซีน มอบถุงยังชีพ

ผูกักตัว ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค  จัดตั้ง

ศูนย CI สําหรับรองรับผูปวย

190,000 92,415

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

รวม  11  โครงการ

เชิงปริมาณ

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ



3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 1.กิจกรรมสงเสริมบทบาทการดําเนิน 60,000 39,960 การตอบแบบประเมิน จํานวนของ ดานการสงเสริม กองสวัสดิการ

เทศบาลตําบลบานแปน งานพัฒนาศักยภาพถายทอดองคความรู ความพึงพอใจของ ผูสูงอายุที่เขา อาชีพไดนําความรู สังคม

(อุยมวนใจ) ปราชญชาวบานและคลังปญญาของ โครงการ รวมโครงการฯ ไปใชประโยชนใน

ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานแปน จํานวน 91 คน ชีวิตประจําวันสราง

2.กิจกรรมสงเสริมอาชีพ/รายไดและ รายไดใหเกิดรูปธรรม

ตระหนักถึงการเปนผูสูงอายุทีมีคุณคา มากขึ้นและดาน

มีศักดิ์ศรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น สุขภาพรางกาย มี

3.กิจกรรมสงเสริมอาชีพการรวมกลุม ความรู  เพื่อไปดูแล

และสรางความสามัคคี ความเขาใจ สุขภาพของตนเองได

อันดีของผูสูงอายุ

2 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาท 15,000 15,000 รอยละของผูเขารวม ผูเขารวมโครงการ วัดจากภาพรวมของ กองสวัสดิการฯ

สตรีและการมีสวนรวมในการชวยเหลือ โครงการตามเปาหมาย ตามเปาหมายที่ การดําเนินโครงการ

สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย กําหนดไว 45 คน และสรุปผลความพึงใจ

โอกาสในชุมชน เปาหมายตัวชี้วัด และแบบทดสอบกอน

ผูเขารวมโครงการ และหลังจากผูเขารวม

ไมนอยกวา80% โครงการ

3 โครงการครอบครัวสัมพันธ จัดอบรมการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี 31,600 31,600 รอยละของผูเขารวม ผูเขารวม วัดจากภาพรวมของ กองสวัสดิการฯ

ในครอบครัว โดยใชหลักคุณธรรม กิจกรรมตามโครงการ โครงการตาม การดําเนินโครงการ

เปาหมายที่ และสรุปผลความพึงใจ

กําหนดไว 40คน และแบบทดสอบกอน

เปาหมายตัวชี้วัด และหลังจากผูเขารวม

ผูเขารวมโครงการ โครงการ

ไมนอยกวา80%

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

4 โครงการจางนักเรียน-นักศึกษา เพื่อสรางเสริมประสบการณในการ 14,000 14,000 การตอบแบบประเมิน จํานวนนักเรียน ภาพรวมของการ กองสวัสดิการ

ชวงปดภาคเรียน (ประชารัฐ ทํางานจริง ฝกความอดทน ความมี ความพึงพอใจของ นักศึกษาที่เขารวม ดําเนินโครงกาและ สังคม

รวมพลังสรางยุวแรงงาน) ระเบียบวินัย และสรางรายไดในชวง โครงการ โครงการ สรุปผลความพึงพอใจ

ปดภาคเรียน จํานวน 6 คน และแบบทดลองกอน

และหลังผูเขารวม

โครงการ

5 โครงการพัฒนาศักยภาพ จัดประชุมและอบรมใหความรูแก 10,000 10,000 คนพิการและผูดู ดําเนินการ คนพิการและผูดู กองสวัสดิการฯ

คนพิการและผูดูแลคนพิการ คนพิการและผูดูแลคนพิการ แลคนพิการไดรับ ๑ ครั้ง แลคนพิการไดรับ

การพัฒนาทักษะ การดูแลอยาง

ทางอาชีพ ถูกตอง

130,600 110,560

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม  5  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)



3.5 แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา                    - 4,500 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองการศึกษา

ศักยภาพบุคลากรในสังกัด เนื่องจาก

เทศบาลที่รับผิดชอบงานดาน สถานการณ 

กิจกรรมพัฒนา เด็กเล็กและ COVID-19

เยาวชน กีฬา และนันทนาการ

ประจําป พ.ศ. 2564

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการ อบรม/บรรยายการจัดทําแผน 20,000 13,886 จัดทําแผนพัฒนา ครู บุคลากรทาง เทศบาลฯและโรงเรียน กองการศึกษา

ศึกษาขององคกรปกครอง พัฒนาการศึกษา การศึกษา ของ การศึกษา จํานวน ในสังกัดมีแผนพัฒนา

สวนทองถิ่นและสถานศึกษา 1 เลม 21  คน การศึกษาที่สอดคลอง

ในสังกัด กับความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่

3 โครงการประกันคุณภาพการ  -สงเสริมความรูดานการประกัน 30,000 2,100 หลักสูตรสถานศึกษา  -คณะกรรมการ  -ผูที่มีสวนเกี่ยวของ กองการศึกษา

ศึกษา สุขภาพการศึกษา ที่สอดคลองกับ บริหารศูนยพัฒนา มีความเขาใจในระบบ

 -จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอด ทองถิ่น เด็กเล็ก 13 คน การประกันคุณภาพ

คลองกับทองถิ่น  -คณะกรรมการ การศึกษาและมีสวน

สถานศึกษาขั้น รวมในการพัฒนา

พื้นฐานโรงเรียน คุณภาพการศึกษา

อนุบาลฯ 10 คน ไดอยางคุณภาพ

 -บุคลากรทางการ

ศึกษา 9 คน

ผูปกครองเด็ก

สังกัด ศพด. /ร.ร.

โรงเรียนฯ 60 คน

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

๔ โครงการพัฒนาครูและ  -ศึกษาและปฎิบัติการใชบัญชี 20,000 13,900 บุคลากรทาง  -ผูอํานวยการ  -ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา Google และฝกปฏิบัติการใช Google การศึกษาสามารถ กองศึกษาและ การศึกษา มีความรู

Drive งาน Google Froms เจาหนากองการ ความเขาใจและมี

 -ศึกษาและฝกปฏิบัติการใช Google และทําคลิป/ตัดตอ ศึกษาจํานวน ทักษะในการใช

Froms และฝกปฏิบัติการทําคลิปและ VCD ได 6 คน เทคโนโลยีเพิ่ม

ตัดตอ VCD ประสิทธิภาพในการ

จัดการเรียนการสอน

5 โครงการพัฒนาศัพยภาพคณะ  -อบรมใหความรูในบทบาทหนาที่ของ 30,000 9,800 แผนพัฒนาการศึกษา  -คณะกรรมการ  -คณะกรรมการ กองการศึกษา

กรรมการบริหารศูนยพัฒนา คณะกรรมการฯขององคการปกครอง 1 เลม สถานศึกษา สถานศึกษาฯ มีความ

เด็กเล็ก และคณะกรรมการ สวนทองถิ่น อนุบาลฯ เขาใจในการสงเสริม

สถานศึกษา ครู บุคลากร  -การจัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาฯ จํานวน 8 คน สนับสนุนกิจกรรมของ

ทางการศึกษา  -คณะกรรมการ สถานศึกษา

บริหารศูนยฯ

จํานวน 13 คน

 -พนักงานครู

เทศบาลและ

บุคลากรทาง

การศึกษา 9 คน

6 โครงการวันสําคัญ                    - 5,000 ไมไดดําเนินการ             -  -            - กองการศึกษา

 เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

7 โครงการสานสัมพันธบาน วัด  -กิจกรรมแสดงนิทรรศการทางการ 6,000 1,700 นักเรียนกลาแสดง  -ผูปกครอง ครู  -ผูปกครอง ครูและ กองการศึกษา

โรงเรียน ศึกษาของนักเรียนและครู ออก และมีสวนรวม และผูที่เกี่ยวของ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ

 -กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชั้น ในทุกกิจกรรม ดานการศึกษา ดานการศึกษา เกิด

อนุบาล 2 จํานวน 50 คน ความรู แนวคิดในการ

 - พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศ พัฒนาการจัดการ

นียบัตรฯ ศึกษารวมกันระหวาง

 -กิจกรรมพิธีผูกขอมือ บานวัดและโรงเรียน

มากขึ้น

8 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก                     - 80,000 ไมไดดําเนินการ   -  -  - กองการศึกษา

และเยาวชน เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

9 โครงการรณรงคใหความรูและ                    - 3,500 ไมไดดําเนินการ   -   -   - กองการศึกษา

บริหารจัดการขยะภายใน เนื่องจาก
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล สถานการณ 
บานแปน COVID-19

10 โครงการสงเสริมการจัด                     - 100,000 ไมไดดําเนินการ              -   -            - กองการศึกษา
กระบวนการเรียนการสอนการ เนื่องจาก

บริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจ สถานการณ 

พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง COVID-19
สูศูนยการเรียนรูตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

ตําบลบานแปน)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

11 โครงการสงเสริมกิจกรรมรัก                   - 50,000 ไมไดดําเนินการ              -   -            - กองการศึกษา

การอานในสถานศึกษา(ศพด.) เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

12 โครงการสนับสนุนคาใช  -สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ 1,152,500 902,371.10 เด็กไดรับการ เด็กในเขตพื้นที่ เด็กนักเรียนมี กองการศึกษา

จายบริหารสถานศึกษา ศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา สนับสนุนคาใชจาย ทุกคนไดรับการ คุณภาพชีวิตที่ดี

ขั้นพื้นฐาน ในการจัดการเรียน จัดการเรียน

 -สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ การสอนอยางครบ การสอน(รายหัว)

ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ถวน ทุกคน

 -สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน

อนุบาล และ ศพด.

 -สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา

ทองถิ่น

13 โครงการอบรมสัมมนาการจัด                     - 11,000 ไมไดดําเนินการ              -   -            - กองการศึกษา

ระบบประกันคุณภาพภายใน เนื่องจาก

สถานศึกษาปฐมวัย ขององคกร สถานการณ 

ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎ COVID-19

กระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

บานแปน)

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

14 โครงการอบรมสัมมนา การจัด                     - 30,000 ไมไดดําเนินการ              -   -            - กองการศึกษา

ระบบประกันคุณภาพภายใน เนื่องจาก

สถานศึกษาปฐมวัย ขององคกร สถานการณ 

ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎ COVID-19

กระทรวงการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561

(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล

บานแปน) โครงการอบรม

สัมมนาการจัดระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,542,500 943,757.10รวม  14  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการประเพณียี่เปง ประกวดซุมประตูปา เจดียทราย 80,000 80,000 หมูบานเขารวม  -คณะผูบริหาร เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ

การประดิษฐกระทง กิจกรรม 9 หมูบาน สมาชิกสภาฯ ประชาชนให

พนักงาน ความสําคัญของ

เทศบาล ผูนํา วัฒนธรรมประเพณี

หมูบาน เด็ก ยี่เปง(ลอยกระทง)

เยาวชน และ 

ประชาชนใน

เขตฯ จํานวน

490 คน

2 โครงการหลอเทียนวันเขา หลอเทียน ถวายเทียนพรรษา 30,000 25,815 1  -เด็กและเยาวชน  -เด็กเยาวชนและ กองการศึกษาฯ

พรรษา โครงการ และประชาชนใน ประชาชนไดรวม

เขตเทศบาลฯ อนุรักษณการหลอ

จํานวน 100 คน เทียนพรรษาและ

ถวายเทียนพรรษา

เพื่อบํารุงรักษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา                   - 30,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองการศึกษาฯ

วัฒนธรรมเทศบาลตําบล เนื่องจาก
บานแปน สถานการณ 

COVID-19

เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

4 โครงการรวมการจัดงานลําไย                         - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองการศึกษาฯ

จังหวัดลําพูน เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

5 โครงการสงเสริมศาสนา                    - 40,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองการศึกษาฯ

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ เนื่องจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น สถานการณ 

COVID-19

6 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน                        - 150,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองการศึกษาฯ

สัมพันธตานภัยยาเสพติด เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

7 โครงการสนับสนุนการแขงขัน                   - 10,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองการศึกษาฯ

กีฬาประชาชนกับหนวยงาน เนื่องจาก

อื่น สถานการณ 

COVID-19

8 โครงการฝกอบรมกีฬา                         - 13,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองการศึกษาฯ

สําหรับเด็ก เยาวชน ตานภัย เนื่องจาก
ยาเสพติด สถานการณ 

COVID-19

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

9 โครงการเขาคายเด็กและ                    - 35,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองการศึกษาฯ

เยาวชน เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

10 โครงการสงเสริมศักยภาพ                    - 80,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กองการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชน เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

488,000 105,815รวม  10  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร

4.1 แผนงานบริการงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี 90,000 ไมไดดําเนินการ จัดงานพระราชพิธี ดําเนินการ ประชาชนไดนอม สํานักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนม เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนม เนื่องจาก รัฐพิธี ตามหนังสือ 8  ครั้ง รําลึกถึงพระมหา

พรรษา และนโยบายขอสั่งการของ พรรษาและงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ สถานการณ สั่งการ กรุณาธิคุณของมหา

รัฐบาล คสช. กระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือสั่งการตาง ๆ ของรัฐบาล COVID-19 บูรพกษัตริยและ

กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และ พระบรมวงศานุวงศ

อําเภอ ฯลฯ

2 โครงการจิตอาสา จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา 30,000 10,900 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย ผูเขารวมกิจกรรม สํานักปลัดฯ

รวมถึงเปนคาอาหาร  อาหารวาง กิจกรรมตามหนังสือ เขารวมโครงการ มีจิตสาธารณะ

คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ  และ สั่งการและหนวยงาน ครบถวน ใชเวลาวางใหเกิด

คาใชจายอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการ ที่รองขอ ประโยชนและเรียน

ตางๆ ของกระทรวงมหาดไทย รูการเปนผูให

จังหวัด อําเภอ ฯลฯ และทุกภาคสวน

เกิดความสามัคคี

3 โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการ จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ 20,000 11,025 จํานวนผูเขารวม กลุมเปาหมาย สามารถแกไข สํานักปลัดฯ

ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ฯลฯ เพื่อแจงขอมูล การประชุม เขารวม ตอบสนองปญหา

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาวสาร การปรึกษาหารือ ระดม โครงการ และความตองการ

(ฮอมผญา อาสาคลายทุกข) สมอง รวมแสดงความคิดเห็นในการ ครบถวน ของประชาชน

แกไขปญหาความเดือดรอน ตอบ ในเขตพื้นที่เทศบาล

สนองตอความตองการของประชาชน ตําบลบานแปน

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

งบประมาณ (บาท)



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของ จัดอบรมใหกลุมเปาหมายโดย 30,000 22,221 การประเมิน มีผูเขารวม มีคาประเมิน สํานักปลัดฯ

ผูบริหาร สมาชิกสภา และ วิทยากร มีหัวขอในการอบรม คือ ความพึงพอใจ อบรม จํานวน ความพึงพอใจ

พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาล การใหบริการที่ดี หลักการทํางาน 70 ราย ระดับมาก

ตําบลบานแปน ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร (จากกลุม (ระดับ 4)

และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เปาหมาย)

มีความโปรงใสในการทํางาน

5 โครงการวันทองถิ่นไทย จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน 5,000 ไมไดดําเนินการ - - - สํานักปลัดฯ

และรวมกิจกรรมของ อปท. อื่น เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

6 โครงการวันเทศบาล จัดกิจกรรมวันเทศบาล บําเพ็ญ 25,000 ไมไดดําเนินการ - - - สํานักปลัดฯ
ประโยชน ทําบุญตักบาตร เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

7 โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่ จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่ 30,000 ไมไดดําเนินการ - - - สํานักปลัดฯ

ในหมูบานในเขต ทต.บานแปน เนื่องจาก

สถานการณ 

COVID-19

เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

8 โครงการบานแปนใสสะอาด  - อบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา 15,000 ดําเนินการ จัดการอบรม และ สมาชิกสภา ผูเขารวมกิจกรรม สํานักปลัดฯ

ปราศจากคอรัปชั่น ศักยภาพของคณะทํางาน ผูนําชุมชน โดยไมใชงบ ประกาศเจตนารมย ผูบริหาร ผูนํา ตระหนักและให

 - จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมย ประมาณ ตอตานการทุจริต ชุมชน เขารวม ความสําคัญในการ

ตอตานการทุจริต คอรัปชั่น กิจกรรม  30 คน ตอตานการทุจริต

คอรัปชั่น

9 โครงการเตรียมความพรอมการ 1.การประชาสัมพันธ 20,000 4,415 จํานวนผูชําระภาษี มีจํานวนผูชําระ จัดเก็บภาษีได กองคลัง

จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง 2.การบันทึกขอมูล 80% ขึ้นไปของ ภาษี 100% อยางถูกตอง

ผูที่อยูในขาย 465 คน

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี การปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี 305,000 300,000 บันทึกขอมูลแผนที่ บันทึกขอมูล ขอมูลทรัพยสิน กองคลัง

และทะเบียนทรัพยสิน และทะเบียนทรัพยสิน ภาษีและทะเบียน ทรัพยสินใน ครบครอบคลุม

ทรัพยสิน 80% ทันที 80% พื้นที่ทั้งหมด

11 โครงการใหความรูแกคณะกรรมการ อบรมใหความรูแกคณะกรรม 20,000 12,650 ผูเขารับการอบรม ผูเขารับการ ผูเขารับการ กองคลัง

จัดซื้อจัดจาง การจัดซื้อจัดจาง มีความรูเพิ่มขึ้น อบรมพึงพอใจ อบรมนําความรู

60% ในโครงการ ไปใชในการปฏิบัติ

59.55% ได 90%

12 โครงการเพิ่มทักษะดาน อบรมใหความรู เพื่อพัฒนา 15,000 3,625 มีผูผานการประเมิน สมาชิกสภา การจัดทํางบ กองยุทธศาสตร

งบประมาณ ทักษะดานการจัดทํางบประมาณ รอยละ 80 ผูบริหาร เจาหนาที่ ประมาณถูกตอง และงบประมาณ

ที่เกี่ยวของ ตามระเบียบหนังสือ
จํานวน 30 คน สั่งการ 

620,000 364,836

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม   12  โครงการ



4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการซอมแผนปองกันและ ฝกอบรม ทบทวน ใหความรู 20,000 18,366.80 ความสําเร็จของ ผูเขารวม ผูเขารวมโครงการฯ งานปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย และซักซอมแผน ปองกันและ โครงการ/กิจกรรม โครงการฯ ทราบถึงวิธีปฏิบัติตน สํานักปลัด

บรรเทาสาธารณภัยให เขารวมตาม ที่ถูกตองในกรณีเกิด

เจาหนาที่ปองกันฯ จํานวนเปาหมาย เหตุเพลิงไหมและภัย

ตางๆมีความรูใน

การใชถังเคมีดับเพลิง

2 โครงการใหบริการการแพทย ประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉินและประสบ 15,000 10,620 อัตราการเสียชีวิต ประชาชนในเขต สามารถใหความ งานปองกันฯ

ฉุกเฉิน อุบัติเหตุไดรับบริการแพทยฉุกเฉินที่มี และพิการจากการ เทศบาลตําบล ชวยเหลือ ประชาชน สํานักปลัด

มาตราฐานอยางทันทวงที บาดเจ็บและเจ็บ บานแปน ที่ประสบอุบัติเหตุ

ปวยฉุกเฉินลดลง 9 หมูบาน ฉุกเฉิน ไดอยาง

รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ

3 โครงการอบรมปองกันอัคคีภัย  - 10,000 ไมไดดําเนินการ - - - งานปองกันฯ

ในสถานศึกษาและชุมชน เนื่องจาก สํานักปลัด

สถานการณ 
COVID-19

4 โครงการปองกันและแกไขปญหา จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ 5,000 4,500 ความสําเร็จของ ประชาชนในเขต สภาพแวดลอมในเขต งานปองกันฯ

หมอกควันและไฟปา ใหความรู แกประชาชนชน โครงการ/กิจกรรม พื้นที่เขาใจปญหา พื้นที่ไมเปนมลพิษ สํานักปลัดฯ

การเผาในที่โลงและ ทางอากาศ

ใหความรวมมือ

ไมเผาในที่โลง

50,000 33,486.80

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม   4  โครงการ



5. ยุทธศาสตรการอุดหนุนหนวยงานอื่น ๆ 

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการศูนยปฏิบัติ อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม 17,000 17,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ
การรวมในการชวยเหลือ ในการชวยเหลือประชาชน ทต.ตนธง 1  ครั้ง ความสะดวกคลอง
ประชาชนขององคกรปกครอง ของ อปท. ตัวและเกิดประสิทธิ
สวนทองถิ่นอําเภอเมือง ภาพยิ่งขึ้น
จังหวัดลําพูน

2 อุดหนุนโครงการอบรมการ อุดหนุนบานหนองเตาเพื่อจัดการ 13,000 13,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ
เฝาระวังรักษาความสงบเรียบรอย อบรมการเฝาระวังรักษาความสงบ บานหนองเตา 1  ครั้ง ความสะดวกคลอง
ในหมูบานหนองเตา เรียบรอยในหมูบาน ตัวและเกิดประสิทธิ

ภาพยิ่งขึ้น

30,000 30,000

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการปองกันและ อุดหนุนกิจกรรมการปองกัน 9,000 ไมไดดําเนิน  -  -  - งานปองกันฯ

แกไขปญหายาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติด การเนื่องจาก สํานักปลัดฯ

การระบาดของ

Covid-19

9,000 -

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม  2  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม  1  โครงการ



5.3  แผนงานการศึกษา

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดาน จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ 50,000 50,000 อุดหนุนเพื่อพัฒนา ดําเนินการ นักเรียนระดับ กอง
การศึกษาระดับประถมศึกษา ดานการศึกษา ฯลฯ ดานการศึกษาใน 1  ครั้ง ประถมศึกษามี การศึกษาฯ
ที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล ระดับประถมศึกษา คุณภาพทางการ
บานแปน แกโรงเรียนในเขต ศึกษาดีขึ้น สามารถ

เทศบาลตําบล สอบแขงขันเพื่อ

บานแปน ศึกษาตอในสถาบัน

อื่น ๆ ได

2 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ 40,000 40,000 อุดหนุนเพื่อพัฒนา ดําเนินการ นักเรียนระดับ กอง

ดานการศึกษาระดับมัธยม ดานการศึกษา ดานการศึกษาใน 1  ครั้ง มัธยมศึกษามี การศึกษาฯ

ศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล ระดับมัธยมศึกษา คุณภาพทางการ

บานแปน แกโรงเรียนในเขต ศึกษาดีขึ้น สามารถ

เทศบาลตําบล สอบแขงขันเพื่อ

บานแปน ศึกษาตอในสถาบัน

อื่น ๆ ได

3 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน จัดทําอาหารกลางวันสําหรับ 1,000,000 910,000 อุดหนุนคาอาหาร ดําเนินการ นักเรียนมีไดรับ กอง

นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล กลางวันนักเรียน ตลอดทั้งป อาหารที่สะอาด การศึกษาฯ

บานแปน ในเขตเทศบาลฯ ปลอดภัยตามหลัก

โภชนาการ

1,090,000 1,000,000

โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ

งบประมาณ (บาท)

รวม  3  โครงการ

เชิงคุณภาพ



5.4 แผนงานสาธารณสุข

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ 1. ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 180,000 93,300 มีหมูบานที่ขอรับ ดําเนินการ ประชาชนสามารถ กอง

ดานสาธารณสุข 2. จัดโครงการสืบสานพระราช การสนับสนุนงบ 9 หมูบาน ดูแลสุขภาพตนเอง สาธารณสุขฯ
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง ประมาณทั้งสิ้น 9 เบื้องตนได
เตานม หมูบาน
3. จัดโครงการควบคุมโรคขาดสาร

ไอโอดีน

180,000 93,300

เชิงคุณภาพ
โครงการ/กิจกรรม

ผลที่ไดรับงบประมาณ (บาท)

รวม  1  โครงการ

เชิงปริมาณ



5.5  แผนงานเคหะและชุมชน

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา1 เฟส 2 สาย 80,000 71,035.05 ขยายเขตไฟฟา 1 ดําเนินการ ประชาชนไดใชเสน กองชาง
โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง เฟส 2 สาย 1  ครั้ง ทางในการสัญจร
2 สาย พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณหลังโรงงานทอใยหิน บริเวณหลังโรงงาน ไดอยางสะดวกและ
บริเวณหลังโรงงานทอใยหิน สืบสวรรค  ทอใยหินสืบสวรรค ปลอดภัย
สืบสวรรค  หมูที่ 5 บานบูชา

ต.บานแปน

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค ขยายเขตไฟฟา1 เฟส 2 สาย 69,000 68,729.19 ขยายเขตไฟฟา 1 ดําเนินการ ประชาชนไดใชเสน กองชาง
โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง เฟส 2 สาย 1  ครั้ง ทางในการสัญจร
2 สาย พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณถนนสายใหม  บริเวณหลังโรงงาน ไดอยางสะดวกและ
บริเวณถนนสายใหม  หมูที่ 1 ทอใยหินสืบสวรรค ปลอดภัย
บานบอโจง  ต.หนองหนาม

149,000 139,764.24

โครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ

ผลที่ไดรับ

เชิงคุณภาพ

รวม  2  โครงการ

งบประมาณ (บาท)



5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 โครงการถนนเด็กเดิน                    - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง

เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 

COVID-19

2 โครงการประเพณีสงกรานต                    - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
บอโจง เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 

COVID-19

3 โครงการประเพณีสงกรานต                     - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
บานขวาง เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 

COVID-19

4 โครงการประเพณีสงกรานต                    - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
บานหนองหนาม เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 

COVID-19

5 โครงการประเพณีสงกรานต  -จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
บานรั้ว-บานทุง  -กิจกรรมสืบชะตา โครงการ ของประชาชน อนุรักษณ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

งบประมาณ (บาท)

โครงการ/กิจกรรม



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

6 โครงการประเพณีสงกรานต  -จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง
หนองเตา  -กิจกรรมสืบชะตา โครงการ ของประชาชน อนุรักษณ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป
7 โครงการประเพณีสงกรานต  -จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000 20,000 1  รอยละ 100  -ประชาชนไดรวม กอง

บานบูชา  -กิจกรรมสืบชะตา โครงการ ของประชาชน อนุรักษณ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

8 โครงการประเพณีสงกรานต  -จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ 20,000 20,000 1  รอยละ 100 อนุรักษณ กอง

บานแปน  -กิจกรรมสืบชะตา โครงการ ของประชาชน ขนบธรรมเนียม การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ประเพณีของ

หมูบานใหสืบตอไป

9 โครงการประเพณีสงกรานต                     - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง

บานเสง เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 

COVID-19

10 โครงการประเพณีสงการต                        - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
บานมวง เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 

COVID-19

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ
ที่ใช

11 โครงการประเพณีสรงน้ํา                     - 10,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
พระวัดบาน รั้ว-ทุง เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 

COVID-19

12 โครงการประเพณีสรงน้ําพระ  -กิจกรรมพิธีทางพุทธศาสนา 20,000 20,000 1  -ประชาชน  -ประชาชนไดรวม กอง
วัดหนองเตา  -กิจกรรมสรงน้ําพระธาตุ โครงการ จํานวน 100 คน อนุรักษณ การศึกษาฯ

ในพื้นที่หมูบาน ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของหมูบาน

ใหสืบตอไป

13 โครงการประเพณีสรงน้ําพระ                      - 10,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
ธาตุเจดียศรีหริภุญชัยวัดบาน เนื่องจาก การศึกษาฯ
แปน สถานการณ 

COVID-19

14 อุดหนุนศูนย อปต. สัญจร  -กิจกรรมทําบุญ ไหวพระ 24,000 12,000 1 ประชาชน เด็ก ประชาชน เด็ก กอง
ตําบลบานแปนและตําบล  กิจกรรมปฎิบัติตามศีล 5 โครงการ เยาวชน จํานวน เยาวชนมีความรู การศึกษาฯ
หนองหนาม 200 คน ความเขาใจใน

หลักธรรม

พระพุทธศาสนา

15 โครงการสระเกลาดําหัว                     - 22,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
พระสงฆในเขตเทศบาล เนื่องจาก การศึกษาฯ

สถานการณ 

COVID-19

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

16 อุดหนุนโครงการประพฤติ                       - 20,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
วัตรรกขมูลกรรมโสสานใหแก เนื่องจาก การศึกษาฯ
อบต.หนองหนาม สถานการณ 

COVID-19

17 อุดหนุนโครงการสงเสริม                        - 10,000 ไมไดดําเนินการ  -  -  - กอง
คุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต เนื่องจาก การศึกษาฯ
ศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตย สถานการณ 
วัดบานรั้ว-ทุง COVID-19
(โรงเรียนปริยัติศึกษา)

316,000 112,000

5.7 แผนงานการเกษตร

ลําดับ รายละเอียดของกิจกรรม ตัวชี้วัด หนวยงานที่

ที่ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ งบประมาณ (KPI) รับผิดชอบ

ที่ใช

1 อุดหนุนโครงการฝกอบรมสงเสริม อุดหนุนบานหนองเตาเพื่อจัด 20,000 20,000 อุดหนุนใหแก ดําเนินการ ประชาชนบาน สํานักปลัดฯ
อาชีพบานหนองเตา กิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกกลุม บานหนองเตา 1  ครั้ง หนองเตาไดพัฒนา

อาชีพบานหนองเตา สินคาและผลิตภัณฑ

ชุมชนใหมีมูลคา

เพิ่ม

20,000 20,000

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ

รวม   1  โครงการ

รวม  17  โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท) ผลที่ไดรับ

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ



สวนที่ 4  
 

สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ 
********************* 

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร 
  1.1.1 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม 
    มีการพัฒนาการพัฒนาดานการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และลําคลองทําให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ตนทุนการขนสงผลผลิตทางการเกษตรลดลง รวมถึงมีการกําจัดผักตบชวา
ในแหลงน้ําภายในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลบานแปน ทําใหแหลงน้ําสะอาดประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถใชประโยชนได
สูงสุด 

          1.1.2 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
            ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ีพัฒนาคุณภาพผลผลิตลําไยท้ังในและนอกฤดู 

 1.1.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
  มีการสงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณสุขใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน 
  ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแล ชวยเหลือ เพ่ือใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตําบลบานแปน  เปนสถานท่ีพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนใหมี
พัฒนาการท่ีดีสมวัย ซ่ึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานท่ี บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนท่ีพรอม ในการดูแลเด็ก
เล็กใหมีพัฒนาการสมวัย 

 1.1.4 ยุทธศาสตรท่ี 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร 
  มีการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงเปนการสงเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟงความคิดเห็นเสียงสวนใหญ 
และเคารพเสียงสวนนอย 
  มีการพัฒนาบุคลากรในทองถ่ิน เพ่ือใหมีความรูความสามารถ และพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
  มีสถานท่ีใหบริการดานอินเตอรเน็ท โดยไมเสียคาใชจาย เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงเทคโนโลยี 
และนําเทคโนโลยีไปเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เชน การซ้ือขายทางอินเตอรเน็ท การไดรับ
ขอมูลขาวสารจากหลายชองทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานท่ีในการคนหาขอมูลเพ่ือประโยชนในดานการศึกษา 

 1.1.5 ยุทธศาสตรท่ี 5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอ่ืน  
 มีการอุดหนุนหนวยงานราชการและองคกรอ่ืนท่ีอยูในเขตเทศบาลตําบลบานแปน ในการสืบ
สานและพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการของเด็ก  เยาวชนและประชาชนในพ้ืนท่ี  

        1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น 
 หวงระยะเวลาตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เทศบาลตําบลบานแปน         
ไดดําเนินการตามแผนงานท่ีวางไวจํานวน  87  โครงการ จากโครงการท้ังหมด 135 โครงการ ซ่ึงไมเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานท่ีตั้งไว  โดยโครงการท่ีไมไดดําเนินการสวนใหญสืบเนื่องมาจากสภาพปจจัยภายนอก         
อันเนื่องจากเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  

 



2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
  ปญหาและอุปสรรค 

๑)  จํานวนของโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินมีจํานวนมาก  เกินศักยภาพท่ีเทศบาลตําบล
บานแปนจะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ  ทําใหรอยละขอโครงการท่ีทําไดนอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับ
จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 

๒)  งบประมาณเงินอุดหนุนเขาชาและนอยทําใหไมสามารถดําเนินโครงการพัฒนาท่ีมีอยูใน
เทศบัญญัติในชวงเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ได การดําเนินการจะสามารถทําไดชวงเดือนเมษายน 
– เดือนกันยายน 2564 

  ขอเสนอแนะ  
1)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  ตองเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ  และงบประมาณ

รวมถึงสถานการคลัง  ในการกําหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถ่ินนั้น ๆ เพ่ือใหมีการดําเนินโครงการได
ตามแผนรอยละเพ่ิมข้ึน  มีจํานวนโครงการท่ีไมไดดําเนินการนอยลง  

2)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   

3)  เทศบาลตําบลบานแปน  ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
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