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สวนที่ 1

บทนํา
1. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล
การจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาท อ งถิ่น เป น บทบาทและอํ านาจหน าที่ ที่ สํ าคั ญ ประการหนึ่ งขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ตามอํานาจหนาที่ ทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน
การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และดานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น ทั้งนี้เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑4 พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่
ของเทศบาลตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคํานึงถึงการมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒ นาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวย
การนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่
เพิ่ มมากขึ้ น แต องค กรปกครองส ว นท องถิ่น ส วนใหญ ยังคงมี ทรัพ ยากรจํากัด ทั้งทรัพ ยากรบุ คคล งบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว
การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการ
พัฒ นาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒ นา โครงการ กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร
บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ในสั งคมภายใต ความต องการและความพึ งพอใจของประชาชนและนํ าไปสู การวางแผนการพั ฒ นาในป ต อ ๆไป
พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒ นาทองถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไว
ไดอยางดียิ่ง
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใด
ควรดําเนิ นการตอไปตามวัตถุป ระสงค ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดํ าเนิ นการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อให ทราบความกาวหน าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเป าหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว

3. เพื ่อ เปน ขอ มูล สํ า หรับ เรง รัด ปรับ ปรุง แกไ ข ขอ บกพรอ งของการดํา เนิน งาน โครงการ การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจําเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
5. เพื่อสรางความรับผิดชอบของผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับสํานัก/กองทุกระดับของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองผลักดันใหการดําเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนในตําบลชุมชน หรือสังคมสวนรวม
มากที่สุด
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
ขั้ น ตอนที่ ๑ แต ง ตั้ ง คณ ะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๘ ดังนี้
ใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
๑) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒) ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๓) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหนาที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได
ขั้น ตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่น กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดว ยการจั ด ทํ าแผนพั ฒ นาขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๑)
ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2561
ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่ เป ด เผยภายในสิ บ ห าวัน นั บ แต วัน รายงานผลและเสนอความเห็น ดั งกลาวและต องป ดประกาศไวเป น
ระยะเวลาไม น อ ยกว า สามสิ บ วั น โดยอย า งน อ ยป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง ภายในเดื อ นธั น วาคมของทุ ก ป ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว าด ว ยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. ๒๕61
ขอ 12 (3)

ขั้นตอนที่ ๕ ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ทองถิ่น พรอมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวาสามสิบวัน ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕61 ขอ 28 (3)

ขั้นตอนการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น

กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ผูบริหารทองถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
เครื่ อ งมื อ การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและ
เทคนิ ค วิ ธี ก ารที่ คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท อ งถิ่น ได คิ ดสรางไวเพื่ อใช ในการติ ดตามและ
ประเมินผล เชน แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการสรางเครื่องการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ (Interview) และ
แบบสังเกตการณ (Observation) เปนตน โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อํานาจหนาที่ ภารกิจขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ ที่ไดกําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใชเพื่อ
ปรับ ปรุงแกไขแลว จึงนําเครื่องมื อการติดตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาท องถิ่ นไปใชในการปฏิ บั ติงานจริงหรือ
ภาคสนาม ดําเนินการสํารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่เปนจริงตอไป
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน ไดกําหนดกรอบและแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน โดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและ
คูมือของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ดังนี้
- หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวั น ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑการจัดทําและประสานแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗ ลงวั น ที่ ๑๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
เรื่ อ ง ซั ก ซ อ มแนวทางการจั ด ทํ าและประสานแผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
- หนั ง สื อ กระทรวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 6046 ลงวั น ที่ ๑9 ตุ ล าคม ๒๕61
เรื่อง ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕48 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นรวมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคูมือดังกลาว คณะกรรมการจึงไดกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ติดตามและประเมินผล ดังนี้
(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)
การดําเนินโครงการเปนไปตามหวงเวลาที่กําหนดเอาไวในแผนการดําเนินงานหรือไม และ
เปนหวงเวลาที่ดําเนินการเหมาะสมตอถูกตองหรือไม มีความลาชาเกิดขึ้นหรือไม
(๒) ความสอดคลอง (relevance)
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรประเทศ คานิยมหลัก
ของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจ
พอเพี ยงทองถิ่น (ด านการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสั ยทั ศน พัน ธกิจ จุดมุ งหมายเพื่ อการพั ฒ นา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง
การบรรจุ โครงการในแผนพั ฒ นาเป น โครงการที่ มี ความจําเป น ต อ ประชาชนในชุ มชน
สามารถแกไขป ญ หาที่ เกิดขึ้น ได ในชุ มชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของทองถิ่น โดยคํานึงถึง
งบประมาณของทองถิ่น
(๔) ความกาวหนา
พิจารณาถึงความกาวหนาในอนาคตของทองถิ่น โดยพิจารณา
๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาดาน
การคมนาคม โครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใชกฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมืองการ
ฟนฟูและอนุรักษปา และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ํา การบริหารจัดการขยะ การกําจัดและบําบัด
มลพิษ
๔.๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง การพัฒนา
อาชีพที่สอดคลองกับสภาพความตองการของตลาดและชุมชน สงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ตาม
วิถีชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน การสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว
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 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
๔.๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น อุดหนุนองคกรซึ่งเปนการรวมตัวของ
ประชาชนที่จัดตั้งถูกตอง องคกรการกุศลเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชนไมแสวงหากําไร แกไขปญหาความยากจน
และ สงเสริมใหประชาชน มีรายไดเพิ่มขึ้นเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน
(๕) ประสิทธิภาพ
ติดตามและประเมินโครงการที่ดําเนินการวาสามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคหรือไม
มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม การดําเนินโครงการสามารถแกไขปญหาของ
ชุมชนไดหรือไม งบประมาณถูกใชไปอยางประหยัดและคุมคา ทรัพยสิน เชน วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ถูกใชไปอยางคุมคา
มีการบํารุงรักษาและซอมแซม มีการปรับปรุงหรือไม
(๖) ประสิทธิผล
ปญหาของชุมชนประชาชนไดรับการแกไขหรือไม มีผลกระทบตอประชาชนในชุมชนหรือไม
(๗) ผลลัพธและผลผลิต
ประชาชน ชุมชน ไดรับอะไรจากการดําเนินโครงการของเทศบาล ซึ่งสงผลไปถึงการพัฒนา
จังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ
(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ
เปนการประเมินถึงผลกระทบตอชุมชนและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาถึง
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดลอม สิ่งแวดลอม ธรรมชาติ เศรษฐกิจวามีผลกระทบเกิดขึ้น
อยางไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการการดําเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกตองหรือไม

ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งตอง
กําหนดวิธีการติ ดตามและประเมิน กํ าหนดหว งเวลาในการติดตามและประเมิน ผล โดยมีองคป ระกอบที่สําคัญ
๒ ประการ ดังนี้
๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา มีองคกระกอบ ๕ ประการ ดังนี้
๑.๑ ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ไดแก คณะกรรมการติดตามและประเมิน ผูรับผิดชอบ
แผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมีสวนไดเสียในทองถิ่น ผูรับผิดชอบโครงการ
5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล
๑) ทําใหรูวาการนํานโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากนอยเพียงใด เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร
๒) เห็ น จุ ดสํ าคั ญ ที่ จ ะต องปรับ ปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุป ระสงค ของแผนงาน ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ
ทรัพ ยากรที่ ตองใช ช ว งเวลาที่ จะต องกระทําใหเสร็จ ซึ่งจะทําให แผนงานมีความเหมาะสมตอการนํ าไปปฏิ บั ติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แค ไหน การเปลี่ ย นแปลงจะก อ ให เกิ ด ผลกระทบอะไรบ าง อาทิ เช น การเปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค บ างส ว น
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน
๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งขึ้น
๕) ทํ าให ท ราบว าขั้ น ตอนใดบ างที่ มีป ญ หาอุ ป สรรค และป ญ หาอุ ป สรรคเหล านั้ น เกิ ดจากสาเหตุอ ะไร
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานใหมี
ความกระจางชัด เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป
๖) ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทําให ผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม (ผูสนับสนุน
ทางการเงิน มี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับ สนุน การเงินแกโครงการ เพื่ อใหการนํ าโครงการไปปฏิ บัติป ระสบ
ผลสําเร็จ และสวนที่สอง คือ ผูใหการสนับสนุนทางการเงินเพื่อทําการประเมินผลโครงการ ทั้งผูใหการสนับสนุนการ
นําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนทางการเงิน เพื่อทําการประเมินผลตางๆ)
๘) การประเมินจะชี้ใหเห็นวาแนวความคิดริเริ่มใหมในการแกไขปญหาของทองถิ่นประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวเพียงใด มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานอยางไรบาง และปญหาอุปสรรคเหลานี้ไดผล
เพียงใด และหรือจะตองปรับปรุงในสวนใดบาง

๙) การประเมินจะทําใหเกิดความกระจางชัดวาโครงการใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลดีสมควรจะขยายโครงการ
ใหครอบคลุมกวางขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปญหาอุปสรรคมากและไมสอดคลองกับการแกไขปญหาของสังคม
ควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียใหนอยลง หรือในกรณีที่มีโครงการทีมีลักษณะแขงขันกันการประเมินผล
จะทําใหทราบวาโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแกไขปญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนใหดําเนินการตอไป
สวนโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ หรือใหผลตอบแทนนอยกวามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

สวนที่ 2

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

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน เปนแผนยุทธศาสตรที่กําหนดระยะเวลา 5 ป
พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตําบลบานแปน ที่กําหนดยุทธศาสตร
และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปนซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนา จังหวัดลําพูนและแผนชุมชน
ระดับตําบล
วิสัยทัศนในการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน
“เทศบาลนาอยู เคียงคูวัฒนธรรม
นําการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจ สูคุณภาพชีวิตที่ดี เนนการมีสวนรวมของประชาชน”
จุดมุงหมายในการพัฒนา (GOAL) การกําหนดจุดมุงหมายในการพัฒนามีตัวชี้วัดและเปาประสงคดังนี้
1. เพื่อพัฒนาไฟฟา ถนน รางระบายน้ํา สิ่งแวดลอม และแหลงน้ําทางการเกษตร
2. เพื่อสงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดแกประชาชน
3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และการศึกษา
4. เพื่อพัฒนาบุคลากร
5. เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใชในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและการพัฒนา ทองถิ่นมากขึ้น
7. ปรับปรุงพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ
8. เพื่อเปนการอุดหนุนกลุมตาง ๆ และหนวยงานอื่นในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑
๑. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการ รางระบายน้ํา
ดานสิ่งแวดลอม
๒. แนวทางการพัฒนาและจัดหาแหลงน้ํา
๓. แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟา ประปา โทรคมนาคม
๔. แนวทางการจัดทําและวางระบบผังเมือง
๕. แนวทางการจัดการดูแล อนุรักษ และฟนฟูธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
๖. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๗. แนวทางการบริหารจัดการขยะ การกําจัดและบําบัดมลพิษ
๘. แนวทางการฟนฟูและอนุรักษปา และระบบนิเวศน
ยุทธศาสตรที่ ๒
การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

๑. แนวทางการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมอาชีพในชุมชน
๒. แนวทางการสรางเครือขายและศูนยจําหนายสินคาทองถิ่น
๓. แนวทางการสนับสนุน สงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง
๔. แนวทางการพัฒนาอาชีพที่สอดคลองกับสภาพความตองการของ
ตลาดและชุมชน
๕. แนวทางการสงเสริมพัฒนาการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ตามวิถี
ชุมชนและภูมิปญญาชาวบาน
๖. แนวทางการการสงเสริมการลงทุน การพาณิชย การพัฒนาธุรกิจที่
เกี่ยวกับการทองเที่ยว

ยุทธศาสตรที่ 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
ยุทธศาสตรที่ ๔
การพัฒนาดานองคกร

ยุทธศาสตรที่ ๕
การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น

กลยุทธ / แนวทางการพัฒนา
๑. แนวทางการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม การบริหาร
จัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส
๒. แนวทางการการตอบสนองความตองการของประชาชน การจัด
ระเบียบชุมชนและสังคม
๓. แนวทางการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
๑. แนวทางการอุดหนุนองคกรซึ่งเปนการรวมตัวของประชาชนเพื่อ
การพัฒนาชุมชน
๒. แนวทางการอุดหนุนองคกรการกุศลเพื่อบําเพ็ญสาธารณประโยชน
ไมแสวงหากําไร แกไขปญหาความยากจนและ สงเสริมใหประชาชนมี
รายไดเพิ่มขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน

คาเปาหมาย
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาดานสังคม

เปาหมาย
-สรางและบูรณะสาธารณูปการและไฟฟา
-พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค
-ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น บ ริ เ วณพื้ น ที่ ส าธารณะในเขต
เทศบาล
-จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และที่ทิ้งขยะมูลฝอย
-จัดระบบผังเมืองรวม
-ปองกันและแกไขปญหามลพิษ
-ทํ า ให ป ระชาชนมี ร ายได จ ากการประกอบอาชี พ
เพิ่มขึ้น
-ลดจํานวนคนตกงานในเขตเทศบาลลงใหนอยกวา
รอยละ 10 ภายใน 5 ป
-ใหมีสวนสาธารณะ เพื่อเปนสถานที่พักผอน หยอนใจ
อยางนอย 1 แหง
-สงเสริมและสนับสนุนใหมีลานกีฬาในแตละชุมชน
ทุกชุมชน
-สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม
ในแตละชุมชน
- ติดตั้งเครื่องหมายจราจรใหทั่วถึง
- สนับสนุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนใหครบทุก
โรงเรียนในเขตเทศบาล
- ใหเทศบาลเปนเขตปลอดจากอาชญากรรม โรค
ระบาด และมลพิษตางๆ

ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานองคกร

เปาหมาย
- ใหประชาชนมีสวนรวมคิด วางแผนดําเนินการรวม
ตรวจสอบ และปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
- เพิ่มทักษะ พัฒนาบุคลากร และปรับปรุง
กระบวนการบริหารงานบุคคล

ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น - ใหมีการอุดหนุนกลุมตางๆ และหนวยงานอื่น ตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และตามสถานการณ
คลัง

1.2 สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565
2561

ยุทธศาสตร

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐาน และการ
จัดการสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนา
ดานสังคม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนา
ดานองคกร
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนา
ดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น

63

2562

ดําเนิน
การ

โครงการ

42

75

6

2

63

2563

ดําเนิน
การ

โครงการ

42

56

6

2

2

42

75

43

21

10

20

15

9

17

ดําเนิน
การ

37

2564

โครงการ ดําเนิน
การ

2565

โครงการ

ดําเนิน
การ

100

34

45

-

2

7

4

4

-

64

27

74

26

73

-

11

18

16

24

11

24

-

14

29

9

31

15

47

-

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.1 เดือนตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานแปน มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒ นาโครงสรางพื้ นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม มีความ
สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป ยุ ท ธศาสตร ด านการสร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห งชาติ ฉบั บ ที่ 12 ยุ ทธศาสตรที่ 4 การเติ บ โตที่เป น มิ ต รกั บ สิ่ งแวดล อมเพื่ อการพั ฒ นาอยางยั่ งยื น และ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพั ฒ นาโครงสรางพื้ น ฐานและระบบโลจิ สติกส สอดคลองเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรที่ 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร
ที่ 5 เมืองนิเวศน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพั ฒ นาดานเศรษฐกิ จ มี ความสอดคลองกับ ยุทธศาสตรช าติ 20 ป
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรที่ 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๓ การพั ฒ นาด า นสั งคม มี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม สอดคลองเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรที่ 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม
สรางสรรค และยุทธศาสตรที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิงประสบการณทางวัฒนธรรม
ยุ ท ธศาสตร ที่ ๔ การพั ฒ นาด า นองค ก ร มี ค วามสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป
ยุทธศาสตร การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรที่ 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบั บ ที่ 12 ยุ ทธศาสตร ที่ 2 การเสริ มความเป น ธรรมลดความเหลื่ อมล้ํ าในสั งคม สอดคล องเชื่ อมโยงกั บ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรที่ 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต
2.1.2 ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ประจําป พ.ศ. 2561 - 2565
เทศบาลตําบลบานแปน ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา
“เทศบาลนาอยู เคียงคูวัฒนธรรม
นําการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจ สูคุณภาพชีวิตที่ดี เนนการมีสวนรวมของประชาชน”

ซึ่ งวิ สั ย ทั ศ น ดั งกล า วแสดงให เห็ น ถึ งการมุ งมั่น ในการพั ฒ นาท อ งถิ่น ในด านโครงสรางพื้ น ฐาน สิ่ งแวดล อ ม
การศึกษา การศาสนา เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน เห็นไดจาก
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร โดยกําหนดโครงการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จํานวน 236 โครงการ ปรากฏในแผนงาน 9 แผนงาน นํ ามาจัดทํ าเป น งบประมาณรายจาย
ประจําป จํานวน 135 โครงการ และพบวาจํานวนโครงการ 87 โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว

2.2 กลยุทธ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม
- ปรับปรุงและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริม และรักษาสภาพแวดลอมที่ดี
- ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ฝุนละออง และความสั่นสะเทือน
- ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคาร สถานที่ และสถานประกอบการ
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
- พัฒนาและฟนฟูลุมน้ําและแหลงน้ําภายในเขตเทศบาล
- ปรับปรุงที่สาธารณะเพื่อปรับภูมิทัศนใหสวยงาม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
- สนับสนุนจัดตั้งกองทุนสงเสริมพัฒนาอาชีพและรายไดแกกลุมเกษตรกรและกลุมจักสาน
- พัฒนาการผลิตและการจัดการดานการตลาดแกกลุมจักสานใหไดมาตรฐานสูเปาหมาย
ของผลิตภัณฑ OTOP
- สงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือนใหมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับของตลาด
- สงเสริมใหเกิดเครือขายธุรกิจชุมชน เชื่อมโยงไปสูธุรกิจขนาดยอมและขนาดใหญ
- พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
- พัฒนางานฝมือหัตถกรรม
3. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสังคม
- สรางสวนสุขภาพ และสถานที่ออกกําลังกายในพื้นที่ของสํานักงานเทศบาล
- สนับสนุนงบประมาณในการกอสรางลานกีฬาในแตละชุมชน
- เสริมสรางวินยั จราจรและสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําปายจราจร
- สนับสนุนและสงเสริมดานงบประมาณและวิชาการในการจัดงานเกี่ยวกับการสืบสาน
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น
- สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน
- สนับสนุนวัสดุอุปกรณการเรียน การสอน และวัสดุอุปกรณสนามเด็กเลน
- สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
- อบรมใหความรู และใหบริการเกี่ยวกับการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานตลอดจนจัดซื้อเวชภัณฑ
ยาสามัญประจําบาน เพื่อแจกจายแกประชาชนในเขตเทศบาล

- อบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อป.พร.) เพื่อออกไปปฏิบัติหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชนโดยการออกตรวจการ และเฝาเวรยามใน
เวลากลางคืน
- ประสานกับหนวยราชการสาธารณสุข เพื่อรวมมือกัน ในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอ และดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานองคกร
- ปลูกจิตสํานึกทางการเมือง แกประชาชนทุกระดับ ใหประชาชนเขาใจใน สิทธิหนาที่ และ
ประโยชนที่ตนเองพึงไดรับ และการเขามามีสวนรวม ทางการเมือง และการพัฒนาทองถิ่น
- จัดประชาคมเกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ
เสนอแผน โครงการตางๆ เพื่อพัฒนาทองถิ่น
- ใหประชาชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในการจัดซื้อ จัดจาง
- สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนและกลุมอาชีพตางๆ ในการประสานความรวมมือ แกไข
ปญหาและพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาบุคลากรของเทศบาล โดยใหมีการฝกอบรม ศึกษา หรือดูงาน เพื่อการ บริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร ดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น
- การอุดหนุนหนวยงานอื่นตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ และตามสถานะการคลัง

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร

เทศบาลตําบลบานแป น ไดกําหนดจุดยืน ทางยุทธศาสตรในการพั ฒ นาที่ ครอบคลุ มกิจกรรม
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร และ 9 กลยุทธ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม
1.1 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม
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. ยุทธศาสตรดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น
5.1 กลยุทธดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น

2.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานแปน มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้
ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปน

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

จุดยืนทางยุทธศาสตร

การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น

1) SWOT Analysis
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะตองมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมของทองถิ่น
ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมทองถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
รวมทั้งตําบล อําเภอ เนื่องจากในเขตเทศบาลตําบลบานนั้น เปนเทศบาลที่มีขอบเขตรับผิดชอบ 2 ตําบล
อั น ประกอบไปด ว ยตํ าบลบ านแป น 5 หมู บ าน และตํ าบลหนองหนาม 4 หมู บ าน ซึ่ งทั้ งสองตํ า บลมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน การ
วิ เคราะห ส ภาพแวดล อ มเป น การวิ เคราะห ส ภาพแวดล อ มทั้ งภายนอกและภายใน โดยผลการวิ เคราะห
สภาพแวดลอมมีดังนี้
๑.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เป น การตรวจสอบ ประเมิ น และกรองป จ จั ย หรือข อมู ล จากสภาพแวดล อมภายนอกที่ มี
ผลกระทบตอทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะห
เพื่ อ ให เกิ ด การบู ร ณาการ (integration) รว มกั น กับ องคก รปกครองสว นท องถิ่น หน ว ยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)
(๑) มี อ งค ก รภาครั ฐ อยู ใกล พื้ น ที่ เช น อํ า เภอ เกษตรอํ า เภอ ปศุ สั ต ว อํ า เภอ ศู น ย
ประสานงาน โรงพยาบาล สาธารณสุขอําเภอ เปนตน
(2) มีสถานศึกษาระดับประถมและขยายโอกาสในพื้นที่
(3) มีเสนทางคมนาคมสะดวก สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
(4) มีระบบบริการพื้นฐานจากหนวยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
การไฟฟาสาขาบานเหลื่อม
โทรศัพท/อินเตอรเน็ต TOT CAT AIS เปนตน
ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ
(5) ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
(6) อยูใ กลจังหวัด ทําใหการติดตอประสานงาน การขอคําปรึกษาและการขอความ
ชวยเหลือเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว
๑.๒ อุปสรรค (T : Threat)
(1) มี ป ญ หาการพั ฒ นาบริเวณคาบเกี่ย วระหวาง เทศบาลตําบลบ านแปน กับ องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหนาม และเทศบาลตําบลทาเชียงทอง เชน คลองสงน้ํา ถนน
(2) ปจจุบันเทศบาลตําบลบานแปน เปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง มีงบประมาณจํากัด
เมื่อเทียบกับภารกิจหนาที่ตางๆ ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น
ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบายทองถิน่ นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
(3) เนื่องจากเทศบาลตําบลบานแปน มีพื้นที่ติดตอกับหลายอําเภอทําใหมีการจราจรบาง
สายมีรถผานไปมาเปนจํานวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง
1.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปน การตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น
ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งการติดตามและประเมิน ผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะห สภาพแวดลอมภายใน โดย
คณะกรรมการไดดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในโดยวิเคราะห ตรวจสอบ ติดตามองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อวิเคราะหถึงจุดแข็งและจุดออน โอกาส ขอจํากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้
1.๒.๑ จุดแข็ง (S : Strength)
(๑) ประชาชน ผูนําชุมชน มีความพรอมที่จะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ทองถิ่นของตนเอง
(2) ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น
(3) มีแมน้ําสายหลัก 1 แหง และมีแหลงน้ําเพื่อเปนแหลงเก็บน้ําไวใชเพื่อการเกษตรกรรม
(4) ประชากรส วนใหญ มีอาชีพ เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ข าว
มะมวง ลําไย และแตงโม ฯลฯ
(5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง และโรงเรียนอนุบาล 1 แหง สังกัดเทศบาลตําบลบานแปน
(6) มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลบานแปนกับสวนราชการในพื้นที่
(7) มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ

(8) เทศบาลตําบลบานแป นมี ศักยภาพเพี ยงพอที่รองรับ การบริการสาธารณะและแก ไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน
(10) เทศบาลตํ า บลบ า นแป น มี เ ว็ บ ไซด ไลน และเฟสบุ ค ของเทศบาล ในการ
ประชาสัมพันธ ใหประชาชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
(11) หมูบานในเขตเทศบาลตําบลบานแปน มีหอกระจายขาวประชาสัมพันธใหประชาชน
ในชุมชนไดรับทราบขอมูลขาวสาร
(12) มีกลุมอาชีพแมบาน กลุมปุยชีวภาพ กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน

ขาดรายได

1.๒.๒ จุดออน (W : Weakness)
(๑) คนในวัยทํางาน คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมือง
(๒) ราษฎรยากจน สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําให

(๓)
อาชีพอยางเขมแข็ง
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพื่อดําเนินการดานเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุม
ขาดสถานศึกษาระดับฝกอาชีพ ขาดแหลงงานรองรับแรงงานวางงานนอกฤดูกาล
ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ ไมมีโรงงานในพื้นที่
ไมมีตลาดกลางที่ดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบานแปน
การพัฒนาในดานการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมตองใชงบประมาณจํานวนมาก
ไมมีโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพื่อจางคนในทองถิ่น

การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรชาติ
20 ป
1.ดานความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
และสังคมแหงชาติ
จังหวัด/ภาค
ฉบับที่ 12
1.การเสริ ม สร า งและ สรางคุณคาและความโดด
พั ฒ น าศั ก ย ภ า พ ทุ น เดนดานอุตสาหกรรมการ
มนุษย
ทองเทีย่ วและบริการ

2 .ด า น ก าร ส ร า ง 2.การสร า งความเป น
ความสามารถในการ ธรรมลดความเหลื่อมล้ํา
แขงขัน
ในสังคม

3 .การเสริ ม สร า ง 3 .ก า ร ส ร า ง ค ว า ม
และพัฒนาศักยภาพ เข ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ
ทุนมนุษย
แ ล ะ แ ข งขั น ได อ ย าง
ยั่งยืน

4 .ด า น ก าร ส ร า ง 4.การเติบ โตที่ เปน มิต ร
โอกาสความเสมอ กับ สิ่ งแวดล อ มเพื่ อ การ
ภาคและเท า เที ย ม พัฒนาอยางยั่งยืน
กันทางสังคม

ยุทธศาสตร
จังหวัด
ลําพูน

เมืองหัตถ
นวัตกรรม
สรางสรรค
(CreativeCraft
Innopolis)
ยกระดับ เชื่อมโยง สราง เมืองเกษตรสี
เครือขาย การคา การลงทุน เขียว (Green
และการคาชายแดน เพื่อ Agricultural
เพิ่มศักยภาพในการแขงขัน City)
ทั้งในและตางประเทศ
อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากร เมืองจุดหมาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลายทางแหง
อยางบูรณาการและมีสวน การทองเที่ยวเชิง
รวม ตอบสนองตอการ
ประสบการณ
พัฒนาใชประโยชนอยาง วัฒนธรรม
ยั่งยืนและเปนธรรม
(Cultural
Experience
Destination)
พัฒนาเกษตรมูลคาเพิ่ม
เมืองแหง
สูตลาดทั้งในและ
คุณภาพชีวิต
ตางประเทศ
(Quality of
Life)

ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองทองถิ่นใน
เขตจังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
เทศบาลตําบล
บานแปน
1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐานและการ
จัดการดาน
สิ่งแวดลอม

โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตามแผน

ดําเนินการจริง

100

34

7

5

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม

74

26

ยุทธศาสตรดานการสราง 4.ยุทธศาสตรการ

24

11

ยุทธศาสตรดานความ
มั่นคง

ยุทธศาสตรดานการสราง 2.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ
ความสามารถในการ
แขงขัน
ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพคน

โอกาสความเสมอภาคและ พัฒนาดานองคกร
เทาเทียมกันในสังคม

ยุทธศาสตรชาติ
20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12
5.ดานการสรางการ 5.การเสริ ม สร า งความ
เติ บ โตบนคุ ณ ภาพ มั่ น คงแห ง ชาติ เพื่ อ การ
ชี วิ ต ที่ เ ป น มิ ต รกั บ พั ฒ นาประเทศสู ค วาม
มั่นคงและยั่งยืน
สิ่งแวดลอม
6.ดานการปรับปรุง
สมดุ ล และพั ฒ นา
ระบ บการบ ริ ห าร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม
จังหวัด/ภาค

ยุทธศาสตร
จังหวัด
ลําพูน

เมืองนิเวศน
(Eco Town)

6.การบริหารจัดการใน
ภาครัฐ การปองกันการ
ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
แ ล ะธรรม าภิ บ าล ใน
สังคมไทย
7.การพัฒ นาโครงสราง
พื้ น ฐ า น แ ล ะ ร ะ บ บ
โลจิสติกส
8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรม
9.การพั ฒ นาภาคเมื อ ง
และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ค ว า ม ร ว ม มื อ
ระหวางประเทศเพื่อการ
พัฒนา
รวม

ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองทองถิ่นใน
เขตจังหวัดลําพูน

ยุทธศาสตร
เทศบาลตําบล
บานแปน
ยุทธศาสตรดานการสราง 5.ยุทธศาสตรการ
การเติบโตบนคุณภาพ พัฒนาดานการ
อุดหนุนหนวยงานอื่น
ชีวิตที่เปนมิตรกับ

โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
ตามแผน

ดําเนินการจริง

31

15

236

90

สิง่ แวดลอม
ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

1) โครงการเพือ่ การพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564 มีจํานวนทั้งสิ้น 236 โครงการ
เปนโครงการที่ถูกบรรจุในเทศบัญญัติฯ ป พ.ศ. 2564 จํานวน 135 โครงการ สามารถดําเนินการจริง 90
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 7 โครงการ
2) จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 2564 ที่ไมสามารถดําเนินการได มีจํานวน 38
โครงการ ประกอบดวย
2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม
- แผนงานการเคหะและชุมชน
จํานวน 1 โครงการ
2.2 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานสังคม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 โครงการ
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
จํานวน 1 โครงการ
- แผนงานสาธารณสุข
จํานวน 2 โครงการ
- แผนงานการศึกษา
จํานวน 8 โครงการ
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน 8 โครงการ
2.3 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานองคกร
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน 4 โครงการ
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
จํานวน 1 โครงการ
2.4 ยุทธศาสตรที่ ๕ การอุดหนุนหนวยงานอื่น
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
จํานวน 1 โครงการ
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน ๑1 โครงการ

3.

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
แผนงานบริหารงานทัว่ ไป
พื้นฐานและสิ่งแวดลอม
ดานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

ดานการเศรษฐกิจ

ดานบริหารงานทั่วไป
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานการเกษตร
แผนงานสรางความเขมเข็งของ
ชุมชน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานการสาธารณสุข
แผนงานสรางความเขมเข็งของชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ

หนวยงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กองชาง
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัด
กองสวัสดิการ
สังคม
กองสวัสดิการ
สังคม
กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ
สํานักปลัด
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
กองการศึกษาฯ
กองการศึกษาฯ

อบจ.

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
32
9,145,720
1
2,202
1
1,559.40

พม.

2

13,049

พม.

2

44,650

2

60,262

2

16,544

9
5
6

92,415
110,560
943,757.10

2

105,815

จังหวัด
อําเภอ
พม.

ยุทธศาสตร

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานองคกร

ดาน

ดานบริหารงานทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตรที่ 5 : การอุดหนุน
หนวยงานอื่น

แผนงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบภายใน

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการสาธารณสุข
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานการเกษตร
รวม

หนวยงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
สํานักปลัดฯ /
กองวิชาการฯ/
กองคลัง
งานปองกันฯ
สํานักปลัด
สํานักปลัดฯ
งานปองกันฯ
สํานักปลัด
กองการศึกษาฯ

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
8

364,836

3

33,486.80

2

30,000

0

0

3

1,000,000

กองการศึกษาฯ

6

112,000

กองสาธารณสุขฯ

1

93,300

กองชาง

2

139,764.24

กองสวัสดิการฯ

1

20,000

90

12,329,920.54

สวนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาล
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ดังนี้

ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ข อ มู ล สภาพทั่ ว ไปและข อ มู ล พื้ น ฐานขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ยุทธศาสตร ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
3.4 วิสัยทัศน
3.5 กลยุทธ
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
3.10 ผลผลิต/โครงการ
รวมคะแนน

2
3

คะแนน
เต็ม
20

คะแนน
ที่ได
17.63

รอยละของ
คะแนนเต็ม
88.15

15
65
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
100

13.05
52.14
8.88
8.88
8.75
4.88
3.00
3.50
3.00
3.25
4.00
4.00
82.82

87.00
80.21
88.80
88.80
87.50
97.60
60.00
70.00
60.00
65.00
80.00
80.00
83.81

3.1.2 ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
รายละเอียดการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ในแตละประเด็นเปนดังนี้
ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

1

ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้ นฐานของ
เทศบาลตําบลบานแปน
1.1 ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้ง
ของหมู บ า น/ชุ ม ชน/ตํ า บล ลั ก ษณะภู มิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน
ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/ปาไม
ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
1.2 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ด า นการเมื อ ง/การ
ปกครอง เชน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง
ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเกี่ยวกับจํานวน
ป ระ ช าก ร แ ล ะ ช ว งอ ายุ แ ล ะ จํ าน ว น
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช น
การศึ ก ษา สาธารณ สุ ข อาชญ ากรรม
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ
1.4 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบบริ ก ารพื้ น ฐาน
เช น การคมนาคมขนส ง การไฟฟ า การ
ประปา โทรศัพท ฯลฯ
1.5 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ เช น
การเกษตร การประมง การปศุ สั ต ว การ
บริ ก าร การท อ งเที่ ย ว อุ ต สาหกรรม การ
พาณิ ช ย / กลุ ม อาชี พ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตร
และแหลงน้ํา)
1 .6 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ศาสนา ป ระเพ ณี
วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําป ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษา
ถิ่ น สิ น ค า พื้ น เมื อ งและของที่ ร ะลึ ก ฯลฯ
และอื่น ๆ
1.7 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน
น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
20

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

3

3

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

2

100

2

1

50.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ลําดับ

ประเด็นพิจารณา
1.8 การสํ ารวจและจั ด เก็ บ ขอ มู ลเพื่ อ การ
จัดทําแผนพั ฒ นาท องถิ่นหรือการใชขอมู ล
จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา
ร ว มตั ดสิ น ใจ ร ว ม ตรวจสอบ ร ว ม รั บ
ประโยชน ร ว มแก ป ญ หา ปรึ ก ษาหารื อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการ
พัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล
ตําบลบานแปน

รวม

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
2

1

50.00

3

2.63

87.67

20

17.63

88.15

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลบานแปน
พบว าข อ มู ล สภาพทั่ ว ไปมี ค วามครอบคลุ ม ครบถ ว น ทั้ ง ข อ มู ล ด า นกายภาพ ภู มิ ศ าสตร ต า ง ๆ
การเมื อ งการปกครอง สภาพสั ง คม บริ ก ารพื้ น ฐานในพื้ น ที่ ระบบเศรษฐกิ จ ศาสนาและวั ฒ นธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานขอมูลที่สําคัญอื่น ๆ
3.1.3 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
ลําดับ
2

ประเด็นพิจารณา
การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ

2.1 การวิ เคราะห ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง
ความสอดคลอ งยุ ทธศาสตรจั งหวัด ยุ ทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุท ธศาสตรของเทศบาลตําบลบ านแป น
นโยบายของผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น รวมถึ ง ความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
2.2 การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมือง
เฉพาะและการบั ง คั บ ใช ผลของการบั ง คั บ ใช
สภาพการณที่เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
2.3 การวิ เคราะห ท างสั งคม เช น ด านแรงงาน
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม
ป ญ หายาเสพติ ด เทคโนโลยี จารี ต ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
15

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

2

2

100

1

0.55

55

2

2

100

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

คะแนน คะแนน รอยละของ
เต็ม
ที่ได คะแนนเต็ม

2.4 การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน
2.5 การวิ เ คราะห สิ่ ง แวดล อ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว
ธรรมชาติตาง ๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือ
สิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและ
การพัฒนา
2.6 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผล
ต อการดํ าเนิ นงานได แก S-Strength (จุ ดแข็ ง) WWeakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
2.7 สรุป ประเด็ น ป ญ หาและความตอ งการของ
ประชาชนเชิงพื้ น ที่ มี การนํ าเสนอป ญ หา ค น หา
สาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา
2.8 สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามงบประมาณที่
ได รั บ แ ล ะ ก า ร เบิ ก จ า ย งบ ป ร ะ ม า ณ ใน
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช น สรุ ป
สถานการณ การพั ฒ นา การตั้งงบประมาณ การ
เบิ ก จ า ยงบประมาณ การประเมิ น ผลการนํ า
แผนพั ฒ นาท องถิ่น ไปปฏิ บั ติในเชิ งปริม าณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นใน
เชิงคุณภาพ
2.9 ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ. 2557-2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ
ผลกระทบ และสรุปปญหาอุปสรรคการดําเนินงานที่

2

2

100

2

1

50.00

2

1.5

75.00

2

2

100

1

1

100

1

1

100

รวม

15

13.05

87.00

ผ านมาและแนวทางการแก ไข ป งบประมาณ พ.ศ.
2557-2560

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ขอมูลการวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพภายในเทศบาลตําบลบานแปน ไดมีการนําเสนอขอมูลตางๆ
ที่เกี่ยวของไวไดครบถวน เพียงพอในการนําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหเพี่อวางแผนพัฒนาทองถิ่น

3.1.4 ยุทธศาสตร
ลําดับ
3

ประเด็นพิจารณา
ยุทธศาสตร

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
ของท องถิ่น ประเด็น ป ญ หาการพั ฒ นาและแนว
ทางการพั ฒ นาที่ ส อดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข อง
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และเชื่ อ มโยงหลั ก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเขตจังหวัด สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพ
สั ง คม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล อ มของท อ งถิ่ น และ
ยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลั กประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห งชาติ แผน การบ ริ ห ารราชการแผ น ดิ น
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน
วิสัยทั ศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นตองการจะเปนหรือบรรลุถึง
อนาคตอย า งชั ด เจน สอดคล อ งกั บ โอกาสและ
ศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น และสั ม พั น ธ กั บ โครงการพั ฒ นา
ทองถิ่น
3.5 กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตอง
ทํ า ตามอํ า นาจหน า ที่ ข ององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดง
ให เห็ น ถึ ง ความชั ด เจนในสิ่ ง ที่ จ ะดํ า เนิ น การให
บรรลุวิสัยทัศนนั้น

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได
65

รอยละของ
คะแนน
เต็ม

10

8.88

88.80

10

8.88

88.80

10

8.75

87.50

5

4.88

97.60

5

3.00

60.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

ลําดับ

ประเด็นพิจารณา
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
เป า ประสงค ข องแต ล ะประเด็ น กลยุ ท ธ มี ค วาม
สอดคลองและสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุง
หมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
ความมุ ง มั่ น อั น แน ว แน ใ นการวางแผนพั ฒ นา
ทองถิ่น เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่
จะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
กํ า หนดจุ ด มุ ง หมายในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง หรื อ
แผนงานที่ เ กิ ด จากเป า ประสงค ตั ว ชี้ วั ด ค า
เป า หมาย กลยุ ท ธ จุ ด ยื น ทางยุ ท ธศาสตร แ ละ
ยุท ธศาสตร ขององค ก รปกครองส วนท อ งถิ่ น ที่ มี
ความชั ด เจน นํ าไปสู ก ารจั ด ทํ าโครงการพั ฒ นา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 Thailand 4.0 แผนพั ฒ นาภาค/
แผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด /แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
ยุท ธศาสตรก ารพั ฒ นาขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเป น
โครงการที่ เป น ชุด กลุ ม หรือ อัน หนึ่ งอั น เดี ย วกั น
ลัก ษณะเดี ย วกั น เป น ต น เพื่ อ นํ าไปสู การจัด ทํ า
โครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่
ปอยางถูกตองและครบถวน

คะแนน คะแนน รอยละของ
เต็ม
ที่ได
คะแนน
เต็ม
5

3.5

70.00

5

3.00

60.00

5

3.25

65.00

5

4.00

80.00

5

4.00

80.00

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน

รวม
65 52.14 80.21
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานแปน มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน

3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
3.2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
ผลการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลบานแปน เปนดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5

คะแนน
เต็ม
การสรุปสถานการณการพัฒนา
10
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
10
โครงการพัฒนา ประกอบดวย
60
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
5
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
5
5.3 เป าหมาย (ผลผลิ ตของโครงการ) มี ความชั ดเจนนํ าไปสู การตั้ ง
5
งบประมาณไดถูกตอง
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5
5.5 เป า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วามสอดคล อ งกั บ
5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5
5.8 โครงการแก ไ ขป ญ หาความยากจนหรื อ การเสริ ม สร า งให
5
ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล อ งกั บ เป า หมาย (ผลผลิ ต ของ
5
โครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกี ารงบประมาณ
5
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผล
5
ที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
5
รวมคะแนน 100
ประเด็นพิจารณา

คะแนน
ที่ได
9.5
9.25
9.50
9.25
55.25
5
5
5

รอยละของ
คะแนนเต็ม
95
92.50
95
92.50
92.08
100
100
100

2.5
4.75

50
95

4.50
4.75
5

90
95
100

4.5

90

4.75
4.75

95
95

4.75
92.75

95
92.75

3.2.2 การสรุปสถานการณการพัฒนา
รายละเอียดการใหคะแนนโครงการของเทศบาลตําบลบานแปน ในแตละประเด็นเปนดังนี้
ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

1

การสรุปสถานการณการพัฒนา
เป น การวิ เคราะห ก รอบการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ข อง
เทศบาลตํ า บลบ า นแป น (ใช ก ารวิ เคราะห SWOT
Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global
Demand และ Trend ป จ จั ย และสถานการณ ก าร
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา อย า งน อ ยต อ ง
ประกอบด ว ยการวิ เคราะห ศั ก ยภาพด า นเศรษฐกิ จ
ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
รวม

คะแนน คะแนน รอยละของ
เต็ม
ที่ได
คะแนน
เต็ม
10

9.5

95

10

9.5

95

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

มีการวิเคราะห SWOT
ครอบคลุม

3.2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

2

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ
2.1 การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตาง ๆ เพื่อนํามาใช
วั ด ผลในเชิ ง ปริ ม าณ เช น การวั ด จํ า นวนโครงการ
กิ จ กรรม งานต า ง ๆ ก็ คื อ ผลผลิ ต นั่ น เองว า เป น ไป
ตามที่ ตั้งเป าหมายเอาไวหรือไม จํานวนที่ดํ าเนิ นการ
จริงตามที่ ได กํ าหนดไวเท าไหร จํา นวนที่ ไม ส ามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ของการพั ฒ นา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
2.2 วิ เคราะห ผ ลกระทบ/สิ่ ง ที่ ก ระทบ (Impact)
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
รวม

รอยละของ
คะแนน คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได
เต็ม
10
5

4.75

95

5

4.50

90

10

9.25

92.50

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

3.2.4 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
รอยละของ
คะแนน คะแนน
คะแนน
เต็ม
ที่ได
เต็ม

ลําดับ

ประเด็นพิจารณา

3

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงคุณภาพ

3.1 การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของแผนพั ฒ นาในเชิ ง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพื่อวัดวาภารกิจ
โครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้น ๆ
ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตาม
อํานาจหนาที่ห รือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่ งของ
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ ได รั บ งบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงาน
3.2 วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ
ที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)

รวม

10
5

5

100

5

4.50

90

10

9.50

95

3.2.5 แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
ลําดับ
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แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา

4.1 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ มีความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน ใน
มิติตาง ๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถิ่นโดย
ใช SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /
Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ
(Integration) กับเทศบาลตําบลบานแปนที่มีพื้นที่
ติดตอกัน
4.2 วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
การแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท องถิ่ น
(ด านการเกษตรและแหล งน้ํ า) (Local Sufficiency Economy
Plan : LSEP)

รวม

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผลแผน

รอยละของ
ความเห็นของ
คะแนน คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน
เต็ม

10
5

4.75

95

5

4.50

90

10

9.25

92.50

3.2.6 โครงการพัฒนา
ลําดับ
5

ประเด็นพิจารณา
โครงการพัฒนา

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปนและดําเนินการ
เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น ข องเทศบาล
ตําบลบานแปนที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง อ านแลวเขาใจไดวาจะพั ฒนา
อะไรในอนาคต
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กํ าหนดวั ตถุ ประสงค สอดคล องกั บ ความเป นมาของ
โครงการ สอดคล องกั บหลั กการและเหตุ ผ ล วิ ธี การ
ดํ าเนิ น งานต องสอดคล องกั บ วั ต ถุ ป ระสงค มี ค วาม
เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจน
นําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไป
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 ไร
กลุ ม เป า หมาย พื้ น ที่ ดํ า เนิ น งาน และระยะเวลา
ดําเนินงานอธิบายใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน
เริ่ ม ต น ในช ว งเวลาใดและจบลงเมื่ อ ไร ใครคื อ
กลุ ม เป า หมายของโครงการ หากกลุ ม เป า หมายมี
หลายกลุม ให บ อกชัด ลงไปวาใครคือกลุ มเป าหมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
5.4 โครงการมีค วามสอดคลองกับ แผนยุท ธศาสตร
ชาติ 20 ป โครงการสอดคล องกับ (1) ความมั่นคง
(2)การสร า งความสามารถในการแข ง ขั น (3) การ
พั ฒ นาและเสริ ม สร า งศั ก ยภาพคน (4) การสร า ง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5)
การสร า งการเติ บ โตบนคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ เป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจั ด การภาครัฐ เพื่ อให เกิด ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง
ยั่งยืน

คะแนน
เต็ม
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5
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5
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5.5 เป า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โครงการมี ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3)
ยึ ด วิ สั ย ทั ศ น ภ ายใต ยุ ท ธศาสตร ช าติ 20 ป (4) ยึ ด
เป าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึ ดหลั กการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุ ดพ นกั บดั กรายได ปานกลางสู รายได สูง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่ อสรางสั งคมสู งวั ยอย างมี คุ ณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเป นเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร า งเศรษฐกิ จ ไปสู Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได
มาก เช น (1) เปลี่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค า โภคภั ณ ฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวยภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิ ด สรา งสรรค และนวั ต กรรม (3)
เปลี่ยนจากการเนน ภาคการผลิตสิ นค า ไปสูการเน น
ภาคบริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ ง โครงการที่ เติ ม เต็ ม ด ว ย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ได เป รี ย บ เชิ งเป รี ย บ เที ย บ เช น ด า น เก ษ ต ร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
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5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
โครงการพั ฒ นาท อ งถิ่ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ห ว ง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เป น โครงการเชื่ อ มต อ หรื อ เดิ น ทางไปด ว ยกั น กั บ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแก ไ ขป ญ หาความยากจนหรื อ การ
เสริม สรางใหป ระเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพี ย งที่ ป ระชาชนดํ า เนิ น การเองหรื อ ร ว ม
ดํ าเนิ น การ เป น โครงการต อยอดและขยายได เป น
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะใหท องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป น
ท อ งถิ่ น ที่ พั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพี ยงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล อ งกั บ เป า หมาย
(ผลผลิ ต ของโครงการ) งบประมาณโครงการพั ฒ นา
จะต องคํ านึ งถึ งหลั กสํ าคั ญ 5 ประการในการจั ดทํ า
โครงการได แ ก (1) ความประหยั ด (Economy) (2)
ค วาม มี ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) (3) ค วาม มี
ป ระสิ ท ธิ ผล (Effectiveness) (4 ) ความยุ ติ ธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอง
ใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทาง
ชาง หลักของราคากลาง ราคากลางท องถิ่น มีความ
โปร งใสในการกํ าหนดราคาและตรวจสอบได ในเชิ ง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํ า
กวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
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5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล องกั บ
วัต ถุ ป ระสงค แ ละผลที่ ค าดว า จะได รั บ มี ก ารกํ า หนด
ดั ช นี ชี้ วั ด ผลงาน (Key Performance Indicator :
KPI) ที่ ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด (measurable)ใ ช บ อ ก
ประสิ ท ธิ ผ ล (effectiveness)ใช บ อกประสิ ท ธิ ภ าพ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึ งพอใจ การ
กํ า หนดร อ ยละ การกํ า หนดอั น เกิ ด จากผลของ
วัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณคาดวา
จะไดรับ)
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
ผลที่ ได รับ เป น สิ่ งที่ เกิด ขึ้น ได จริงจากการดําเนิ น การ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว ก ารได ผ ล ห รื อ ผ ล ที่ เกิ ด ขึ้ น จ ะ ต อ งเท ากั บ
วัต ถุประสงค หรือมากกวาวัต ถุประสงค ซึ่งการเขีย น
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนิ นงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมิ นผลระดับ ของความสําเร็จ ได (3)
ระบุ สิ่ ง ที่ ต อ งการดํ า เนิ น งานอย า งชั ด เจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได (4) เปน
เหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (5) สงผลตอ
การบงบอกเวลาได
รวม

ความเห็นของ

คะแนน คะแนน รอยละของ
คณะกรรมการติดตาม
เต็ม
ที่ได คะแนนเต็ม และประเมินผลแผน
5

4.75

95

5

4.75

95

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)

คําชี้แจง : เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยจะทํา
การประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นแลว
ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เทศบาลตําบลบานแปน
.
ประเด็นการประเมิน
1. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
1.3 มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นรวมกับประชาคมทองถิ่น และรวมจัดทําราง
แผนพัฒนาทองถิ่น
2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
2.1 มีการรวมรวมขอมูลและปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาจัดทํา
ฐานขอมูล
2.2 มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน
2.3 มีการวิเคราะหศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.4 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น
2.5 มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
2.6 มีการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2.7 มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.8 มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
2.9 มีการกําหนดยุทธศาสตรที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
2.11 มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร
2.12 มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร

มีการ
ดําเนินการ




















ไมมีการ
ดําเนินการ

3.3.2 แผนงานที่ดําเนินการในปงบประมาณ 2564
ลําดับ

แผนงาน

1
2
3
4
5
6
7
8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการเกษตร
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

เปาหมาย
งบประมาณ
(ผลผลิตของโครงการ)
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจัดทํา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
(โครงการ)
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(บาท)
(โครงการ)
25
18
13
5,890,000
457,300
11
9
6
605,000
54,090.20
100
42
34
54,340,000 9,285,484.24
14
12
10
3,475,000
185,715
5
3
3
260,000
33,049
13
7
7
490,000
155,210
33
17
9
6,377,400 1,943,757.10
35
27
8
2,231,000
217,815
236

135

90

73,668,400 12,332,420.54

รอยละ
ที่ดําเนินการ
ตาม
ดําเนิน
แผนพัฒนา การจริง
69.23
81.82
42.00
85.71
60.00
53.85
51.52
77.14

50.00
54.55
34.00
71.42
60.00
53.85
27.27
22.86

57.20

38.14

1) พบวาโครงการที่ดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดมากสุด ไดแก แผนงานสาธารณสุข จํานวนเงิน 185,715.00 บาท คิดเปนรอยละ
71.42 ของจํานวนตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564
2) พบวาโครงการที่ดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดนอยสุด ไดแก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวนเงิน 217,815 บาท
คิดเปนรอยละ 22.86 ของจํานวนตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2564

ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ลําดับ
ที่
1

ยุทธศาสตร

งบประมาณ
ที่ตั้งไว
(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
(บาท)

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

จํานวน
โครงการที่
อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการที่
ไมได
ดําเนินการ

12,332,000

9,149,481.40

34

7

1

80,000

57,699

4

0

0

2

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

2,500,10 0

1,331,853.10

26

0

20

4

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร

670,000

398,322.80

11

0

5

5

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุนหนวยงานอื่น

1,794,000

1,395,064.24

15

0

12

17,376,100

12,332,420.54

90

7

38

รวม

หมายเหตุ

3.3.3 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติที่เทศบาลตําบลบานแปนเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.01)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 กันยายน 2564
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานสังคม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

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)

1
98
1

1
40
1

1
32
1

100.00
40.82
100.00

0
7
0

0
1
0

4
3

2
2

2
2

50.00
66.67

0
0

0
0

4
3
13
10
30
14

3
3
11
5
14
10

2
2
9
5
6
2

75.00
100.00
84.62
50.00
46.67
71.43

0
0
0
0
0
0

1
1
2
0
8
8

หมายเหตุ

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

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)
18
6

12
4

8
3

66.67
66.67

0
0

4
1

2
1
3
1
2
21

2
1
3
1
2
17

2
0
3
1
2
6

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.95

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
11

1
236

1
135

1
90

100.00
57.20

0
7

0
38

หมายเหตุ

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
(อพ.สธ.)

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 กันยายน 2564
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน
รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการสํารวจและจัดทําศูนย
ขอมูลพันธุกรรมพืชและขอมูล
ทรัพยากรอื่น ๆ ในทองถิ่น

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
30,000
2,202

30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีขอมูลพันธุกรรม รวบรวมขอมูล ไดขอมูลและบันทึก สํานักปลัดฯ
พืชและขอมูล
ไดครบ
เก็บไวเพื่อใช
ทรัพยากรของ
ทุกหมูบาน ประกอบการศึกษา
ทองถิ่น

2,202

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย
ภายในหมูบาน บานหนองเตา
หมูที่ 3 ต.บานแปน

ปรับปรุงเสียงตามสายภายในหมูบาน
บานหนองเตา หมูที่ 3

2 โครงการกอสรางปายโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน

กอสรางปายโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานแปน

งบประมาณ (บาท)
ผลที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ที่ใช
220,000
219,000 เสียงตามสายภายใน ปรับปรุงเสียง ประชาชนไดรับ
หมูบานใชงานไดดี ตามสาย 1 แหง ขอมูลขาวสาร
อยางทั่วถึง
90,000

90,000

ปายระบุสถานที่
ที่ชัดเจนและ
สวยงาม

ปายโรงเรียน
1 อัน

สามารถบงบอก
ถึงสถานะและ
คุณภาพการศึกษา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณโรงเรียนอนุบาล
3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน
บริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เทศบาลตําบลบานแปน โดยการปูพื้น
ตําบลบานแปน
ดวยซีเมนตบลอกบริเวณหนาอาคาร
เรียน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
200,000
200,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบล
บานแปนมีสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรม
เสริมทักษะใหแก
เด็กเพิ่มขึ้น

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ปรับปรุง
ภูมิทัศน
1 แหง

เด็กไดรับการ
พัฒนาและเสริม
ทักษะผานการ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

เรียนรูที่สมวัย

4 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 2-4 (ตอจากเดิม)
บานหนองหนาม หมูที่ 3
ต.หนองหนาม

กอสรางถนน คสล. ซอย 2-4
(ตอจากเดิม) บานหนองหนาม หมูที่ 3
ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 155 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 620 ตร.ม.

299,000

298,000

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว
สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
155 ม.

กองชาง

5 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยทวีโชค บานเสง หมูที่ 7
ต.บานแปน

กอสรางถนน คสล.ซอยทวีโชค หมูที่ 7
ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 143 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 572 ตร.ม.

284,000

281,000

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว
สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
143 ม.

กองชาง

6 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. บริเวณซอย 12 หมูที่ 1
บานบอโจง ต.หนองหนาม

กอสรางรางระบายน้ํา บริเวณซอย 12
ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.40 ม
ยาว 96 ม. ลึกไมนอยกวา 0.30 ม.

214,000

179,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

การระบายน้ํามี
จํานวน ๑ แหง ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
ความยาว
จากน้ําทวมขัง
96 ม.
ลดลง

กองชาง

รางระบายน้ํา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.บริเวณหนาบานนายปรีชา
ซอย 10 หมูที่ 1 บานบอโจง
ต.หนองหนาม

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณ
หนาบานนายปรีชา ซอย 10 ขนาด
กวาง 0.30 ม. ลึก 0.30-0.50 ม.
ยาว 50 ม.

8 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.ซอยแสวงโตะหินออน
บานหนองเตา หมูที่ 3
ต.บานแปน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยแสวง
โตะหินออน ขนาดกวาง 0.30 ม.
ลึก 0.30-0.50 ม. ยาว 104 ม.

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
118,000
93,500

243,000

194,480

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

การระบายน้ํามี
จํานวน ๑ แหง ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
ความยาว
จากน้ําทวมขัง
50 ม.
ลดลง

กองชาง

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

รางระบายน้ํา

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

รางระบายน้ํา

จํานวน ๑
แหง

9 โครงการขุดเจาะบอบาดาลเพื่อ ขุดเจาะบอบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด
การเกษตร สายสันตก บริเวณ ø 6 นิ้ว ลึก 120 ม. พรอมอุปกรณ
ขางสวนนายบุญศรี-นางบุญยวง เชื่อมระบบเรียบรอย
ศรีวรรณ บานแปน หมูที่ 6
ต.บานแปน

498,000

497,000

เกษตรกรมีน้ํา
โรงสูบน้ําเพื่อ ประชาชนไดมีน้ํา
ใชในภาคการเกษตร การเกษตร ใชในการเกษตร
อยางพอเพียง
อยางทั่วถึง
จํานวน ๑
แหง

กองชาง

10 โครงการปรับปรุงประปาหมูบาน ปรับปรุงประปาหมูบาน โดยวางทอเมน
บานถ้ํา-หนองหนาม หมูที่ 3
ประปา PVC ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5
ต.หนองหนาม
ความยาวรวมไมนอยกวา 606 ม.
พรอมเปลี่ยนสารกรอง

130,000

120,000

ประชาชนมีระบบ ประปาหมูบาน ประชาชนมีน้ํา
สาธารณูปโภคที่
1 แหง
ใชเพื่ออุปโภคทั่วถึงและได
บริโภคอยาง
มาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึง

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
70,000
53,000

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) ซอย 1 หมูที่ 3
ต.หนองหนาม

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1
ขนาดกวาง 3.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 72 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 216 ตร.ม.

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) ซอย 3 หมูที่ 1
บานบอโจง ต.หนองหนาม

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 3 ชวงที่ 1
ขนาดกวาง 2.50 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 93 ม. ชวงที่ 2 ขนาดกวาง 3.00 ม.
หนา 0.05 ม. ยาว 25 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 307.5 ม.

99,000

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) ซอยผูชวยสม-สุพจน
ซาลาเปา บานเสง หมูที่ 7
ต.บานแปน

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยผูชวยสมสุพจนซาลาเปา ขนาดกวาง 3.50 ม.
หนา 0.05 ม. ยาว 232 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 812 ตร.ม.

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) บริเวณหนาบาน
นางสาวรักชนก-โรงเรียนบานมวง
บานมวง หมูที่ 8 ต.บานแปน

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณหนาบาน
นางสาวรักชนก-โรงเรียนบานมวง
ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 372 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 1,488 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
216 ม.

กองชาง

70,000

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
307.5 ม.

กองชาง

258,000

175,000

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
232 ม.

กองชาง

500,000

330,000

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
372 ม.

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) ซอยสันทรายพัฒนา
หมูที่ 5 บานบูชา ต.บานแปน

16 โครงการปรับปรุงระบบประปา
บริเวณกลางบาน บานขวาง
หมูที่ 2 ต.หนองหนาม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยสันทราย
พัฒนา ชวงที่ 1 กวาง 3.70 ม.
หนา 0.05 ม. ยาว 10 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.

ปรับปรุงระบบประปา บริเวณกลางบาน
บานขวาง โดยติดตั้งหอถังสูงแบบ
เชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.
สูง 20 ม. และถังกรองสนิมเหล็ก
ø 1.15 ม. พรอมเชื่อมตอระบบ
เรียบรอย
17 โครงการปรับปรุงหองน้ําอาคาร ปรับปรุงหองน้ําอาคารอเนกประสงค
อเนกประสงค บานบูชา หมูที่ 5 บานบูชา จํานวน 5 หอง
ต.บานแปน
1. เปลี่ยนประตูหองน้ํา จํานวน 3 บาน
2. เปลี่ยนโถฉี่ผูชาย จํานวน 4 อัน
3. เปลี่ยนชักโครก จํานวน 4 อัน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
385,000
268,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
376 ม.

กองชาง

497,000

495,000

ประชาชนมีระบบ ประปาหมูบาน ประชาชนมีน้ํา
สาธารณูปโภคที่
1 แหง
ใชเพื่ออุปโภคทั่วถึงและได
บริโภคอยาง
มาตรฐาน
เพียงพอและทั่วถึง

กองชาง

35,000

34,500

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ไดมาตรฐาน

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
หองน้ํา
ปลอดภัย
จําวน 5 หอง

กองชาง

ปรับปรุง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

18 โครงการวางทอะบายน้ํา คสล.
บริเวณลําเหมืองสายหลังวัด
บานรั้ว-ทุง หมูที่ 8
ต.หนองหนาม

วางทอระบายน้ํา คสล.บริเวณลําเหมือง
สายหลังวัดบานรั้ว-ทุง ขนาด ø 0.60 ม.
(มอก.ชั้น 3) จํานวน 163 ทอน พรอม
บอพัก คสล.ขนาด 0.80 x 1.00 ม.
จํานวน 18 บอ ความยาวรวม
ไมนอยกวา 181 ม.

19 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง
หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-005
สายบานหนองเตา-บานขวาง
หมูที่ 3 บานหนองเตา
ต.บานแปน
(งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-005

20 โครงการปรัปปรุงผิวจราจร
แบบลาดยางแอสฟลทติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น
ลพ.ถ. 15-050 ซอย 16
หมูที่ 7 บานเสง ต.บานแปน
(งบเงินเหลือจายจากเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ)

ปรัปปรุงผิวจราจรแบบลาดยาง
แอสฟลทติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ทองถิ่น ลพ.ถ. 15-050 ซอย 16
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 530 ม.
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,120 ม.

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
516,000
515,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

รางระบายน้ํา

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

ความยาว
181 ม.

1,869,000

1,116,000

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
372 ม.

กองชาง

753,000

477,000

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
530 ม.

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง
หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-050
เทศบาลตําบลบานแปน ซอย16
(ชวงที่ 2) บานเสง หมูที่ 7
ต.บานแปน
(งบเศรษฐกิจฐานราก)
22 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง
หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-001
เทศบาลตําบลบานแปน ซอย 26
บานเสง หมูที่ 7 ต.บานแปน
(งบเศรษฐกิจฐานราก)

23 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง
หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-045
ซอย 3 บานรั้ว-ทุง หมูที่ 8
ต.หนองหนาม
(งบเศรษฐกิจฐานราก)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-050
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 520 ม.
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,080 ม.

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
793,000
782,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
520 ม.

กองชาง

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-001
ชวงที่ 1 กวาง 4.00 ม. ยาว 215 ม.
หนา 0.05 ม.
ชวงที่ 2 กวาง 3.00 ม. ยาว 25 ม.
หนา 0.05 ม. ความยาวรวม 240 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 935 ม.
935 ตร.ม.

360,000

354,000

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาวรวม สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
240 ม.

กองชาง

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-045
ชวงที่ 1 กวาง 3.00 ม. ยาว 380 ม.
หนา 0.05 ม.
ชวงที่ 2 กวาง 3.00 ม. ยาว 96 ม.
หนา 0.05 ม. ความยาวรวม 476 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
1,428 ตร.ม.

603,000

594,000

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาวรวม สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
476 ม.

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
649,000
640,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

24 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง
หลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-046
ซอย 4 บานรั้ว-ทุง หมูที่ 8
ต.หนองหนาม
(งบเศรษฐกิจฐานราก)

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-046
ขนาดกวาง 4.00 ม. ยาว 425 ม.
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 1,700 ตร.ม.

25 โครงการเสริมผิวแอสฟลทติก
คอนกรีต (Overlay) รหัสทาง
หลวงทองถิน ลพ.ถ.15-052
ซอย 2 บานหนองเตา หมูที่ 3
ต.บานแปน
(งบเศรษฐกิจฐานราก)

เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)
รหัสทางหลวงทองถิ่น ลพ.ถ.15-052
ขนาดกวาง 5.00 ม. ยาว 540 ม.
หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 2,700 ตร.ม.

1,039,000

1,036,000

26 โครงการปรับปรุงทางวิ่งโดย
รอบสนามฟุตบอลเทศบาล
ตําบลบานแปน (สวนที่เหลือ)
หมูที่ 2 บานขวาง
ต.หนองหนาม
(งบเงินเหลือจาย)

โครงการปรับปรุงทางวิ่งโดยรอบสนาม
ฟุตบอลเทศบาลตําบลบานแปน
(สวนที่เหลือ) ขนาดกวาง 3.00 ม.
หนา 0.05 ม. ยาวรวม 192 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
576 ตร.ม.

320,000

อยูระหวาง
หาผูรับจาง

ประชาชาชนมีสถาน
ที่สําหรับออกกําลัง

อยูระหวาง
หาผูรับจาง

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

27 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา ซอยขางบาน
คสล. ซอยขางบานนางบานเย็น นางบานเย็น ขนาดกวาง 0.30 ม.
หมูที่ 2 บานขวาง
ลึก 0.25-0.30 ม. ยาว 39 ม.
ต.หนองหนาม
(งบเงินเหลือจาย)

100,000

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
425 ม.

กองชาง

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทัวถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
540 ม.

กองชาง

สถานที่

กองชาง

ประชาชนมี

ออกกําลังกาย สุขภาพที่แข็งแรง
จํานวน 1 แหง

รางระบายน้ํา
ความยาว
39 ม.

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

28 โครงการกอสรางกําแพงกันดิน
เพื่อขยายถนนเสนทางสาย
บานบอโจง-บานขวาง ชวงที่ 2
หมูที่ 1 บานบอโจง
(งบเงินเหลือจาย)

กอสรางกําแพงกันดินเพื่อขยายถนน
เสนทางสายบานบอโจง-บานขวาง
ชวงที่ 2 ขนาดสูง 1.30 ม.

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) ซอย 1 (ชวงที่ 2)
หมูที่ 3 บานหนองหนาม
(งบเงินเหลือจาย)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอสฟลท
ติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1
(ชวงที่ 2) บานหนองหนาม
ขนาดกวาง 3.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 189 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม
นอยกวา 567 ตร.ม.

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
210,000
อยูระหวาง
หาผูรับจาง

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

กําแพงกันดิน
ความยาว
กวา 30 ม.

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

210,000

อยูระหวาง
หาผูรับจาง

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
189 ม.

กองชาง

30 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยหลัง
คสล.ซอยหลังวัดบูชา (ชวงที่ 2) วัดบูชา ขนาดกวาง 0.30 ม.
หมูที่ 5 บานบูชา ต.บานแปน ลึก 0.25-0.30 ม.ยาว 22 ม.
(งบเงินเหลือจาย)

60,000

อยูระหวาง
หาผูรับจาง

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

รางระบายน้ํา

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

31 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.บริเวณหนาบานนางขันคํา
- บานนายสมจิต หมูที่ 8
(งบเงินเหลือจาย)

330,000

อยูระหวาง
หาผูรับจาง

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

รางระบายน้ํา

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. บริเวณ
หนาบานนางขันคํา- บานนายสมจิต
หมูที่ 8 ขนาดกวาง 0.30 ม.
ลึก 0.30 - 0.40 ม. ยาว 128 ม.

ความยาว
22 ม.

ความยาว
128 ม.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

32 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยจันยาพร (ชวงที่ 2)
หมูที่ 6 บานแปน ต.บานแปน
(งบเงินเหลือจาย)
33 โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ

34 โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่น
กําเนิดใหนาอยู

35 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ในชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
กอสรางถนน คสล. ซอยจันยาพร
(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 122 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 366 ตร.ม.
ประชาสัมพันธ รณรงค ติดตั้งปายตาม
จุดตาง ๆ ในชุมชนและเขตพื้นที่

- จัดกิจกรรมพัฒนาหมูบาน ปรับปรุง
ภูมิทัศนที่อยูอาศัยชุมชนใหเปนระเบียบ
เรียบรอยและสวยงาม
- จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทําความดี
ดวยหัวใจ" อาสาสมัครทองถิ่นรักษโลก
(อถล.)รวมกับประชาชนทั่วไป ดําเนิน
การพัฒนาหมูบาน ปรับปรุงภูมิทัศน
ทําความสะอาดถนน ที่สาธารณะ
-ประชาสัมพันธการคัดแยกขยะใน
ชุมชน
-จัดการอบรมผานระบบ ZOOM และ
ฝกปฏิบัติการจัดการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนเพื่อมุงสูชุมชนไรถัง

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
200,000
อยูระหวาง
หาผูรับจาง
10,000

20,000

20,000

8,450

1,955

11,235

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ ถนนมาตรฐาน ประชาชนและ
กองชาง
สาธารณูปโภคที่
1 สายทาง ผูใชถนนมีความ
ทั่วถึงและได
ความยาว สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน
189 ม.
ขอรองเรียนเรื่อง
ดําเนินการ ประชาชนมีสวน
กอง
น้ําเสีย การเผาขยะ ชางเดือน ม.ค- รวมในการพัฒนา สาธารณสุขฯ
ในพื้นที่โลงลดลง
เม.ย.-64 ปรับปรุงภูมิทศั น
ใหดูสะอาด สวย
งามและนาอยู

กอง
ผูเขารวมโครงการ ดําเนินการ ประชาชนมีสํานึก
มีความพึงพอใจ จํานวน 3 ครั้ง ในการอนุรักษ สาธารณสุขฯ
ในระดับมาก
รอยละ 89.19

ตอป

ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ

ดําเนินการ
1 ครั้ง/ป

ในระดับมากที่สุด
รอยละ 52

ทรัพยากรธรรม
ชาติและรักษา
สิ่งแวดลอม

ประชาชนมีการนํา
กอง
ขยะที่ยอยสลาย สาธารณสุขฯ
ไดมาแปรรูปเปน
ปุยหมักอินทรีย
เพื่อใชในครัวเรือน
และลดปริมาณ
ขยะในชุมชน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

37 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู
ชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-จัดอบรมใหความรูการกําจัดขยะ
อินทรียดวยบอ "พอเพียง"
-จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชน
-จัดกิจกรรมรณรงครวมกันปลูกไมดอก
ใมประดับ ขางถนนสายประชารัฐพัฒโน
และเกาะกลางถนนสนามกีฬาเทศบาล
ตําบลบานแปน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
30,000
450

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด
รอยละ 72.33

10,000

450

ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการ
กอง
ประชาชนมีจิต
ระหวางเดือน สํานึกในการเปน สาธารณสุขฯ
มิ.ย.-ส.ค.64 พลเมืองที่ดีมีความ
9 หมูบาน
เปนจิตอาสา
ดําเนินการ
1 ครั้ง/ป

ในระดับมาก
รอยละ 82.50

ประชาชนไดรวม
กอง
กันปรับแตงภูมิ สาธารณสุขฯ
ทัศนเพิ่มพื้นที่
สีเขียวเพื่อชวย

ในการลดมลพิษ
และลดภาวะ
โลกรอน

38 โครงการออมบุญ ออมเบี้ย
ออมขยะ

จัดกิจกรรมออมบุญ ออมขยะ ออมเบี้ย
โดยใหคนในชุมชนคัดแยกขยะและนํา
มาจําหนายเพื่อเปนสวัสดิการแกคน
ในชุมชน

10,000

6,750

รอยละของขยะ
รีไซเคิลเพิ่มขึ้น
รอยละ 6.92

ดําเนินการ
ตลอดทั้งป

ประชาชนไดรับ
กอง
สวัสดิการจากการ สาธารณสุขฯ
เขารวมโครงการ
กรณีนอนโรงพยา
พยาบาล รับคา
ชดเชย 300 บาท
ตอครั้ง/ป กรณี
เสียชีวิตรับคาปลง
ศพ 300 บาท

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

-

39 โครงการหมูบานตัวอยาง
หนาบาน นามอง

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
10,000 ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

ผูเขารวมโครงการ
มีความพึงพอใจ

ดําเนินการ
1 ครั้ง/ป

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

สถานการณ
Covid-19

40 โครงการลดภาวะโลกรอน
ดวยสองมือเรา

-ประชาสัมพันธเสียงตามสายเทศบาล
-จัดกิจกรรมรณรงคใหประชาชนลด ละ
เลิกการใชโฟมเพื่อบรรจุอาหารงดการ
ใชถุงพลาสติกลดการเผาในที่โลงแจง
เพื่อลดปญหาภาวะโลกรอน

รวม 40 โครงการ
ลําดับ
ที่

1.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1.ปรับปรุงสภาพแมน้ํากวงใหประชาชน
สามารถใชประโยชนไดทุกฤดูกาล
2.กําจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งกีดขวาง
ในแมน้ํากวง บริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ

10,000

4,950

ในระดับมาก
รอยละ 80.18

12,272,000 9,145,720
งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
30,000
1,559.40

ตัวชี้วัด
(KPI)
แมน้ํากวงใสสะอาด
มีทัศนียภาพที่
สวยงาม ประชาชน
สามารถใชประโยชน
ไดตลอดฤดูกาล

รวม 1 โครงการ

กอง
สามารถลด
ปริมาณขยะและ สาธารณสุขฯ
ลดการเผาขยะใน
ชุมชนอันเปน
แหลงกําเนิดภาวะ
โลกรอนและมล
พิษทางอากาศ

30,000

1,559.40

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

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

ฤดูกาล

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการคลินิกเกษตร

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

จัดอบรมโครงการคลินิกเกษตร
หลักสูตร " บานนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง "
โดยบูรณาการรวมกับ กศน.ตําบล
บานแปน อบรมภาควิชาการและฝก
ปฎิบัติใหความรูแกเกษตรกร

งบประมาณ (บาท)
ผลที่ไดรับ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ที่ใช
15,000
9,450 รอยละความสําเร็จ มีผูเขาอบรม
ผูเขารวมการอบรม
ของการจัดกิจกรรม 36 คน คิดเปน มีความพอใจ
ตามโครงการ
120%
กิจกรรมในระดับ
หลักสูตร
มากขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 99.52

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย จัดกิจกรรมอบรม โดยบูรณาการ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รวมกับ กศน.ตําบลบานแปน จํานวน
เทศบาลตําบลบานแปน
3 หลักสูตร
1. การทําไรนาสวนผสม
2.การทําศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอพียง
3.1ไร1แสน แสงจากพอ สูความยั่งยืน

15,000

3,599

รวม 2 โครงการ

30,000

13,049

รอยละความสําเร็จ จํานวนผูเขารวม
ของการจัดกิจกรรม อบรม
ตามโครงการ
1.หลักสูตรการ
ทําไรนาฯ
30 คน คิดเปน
120%
2.หลักสูตรการ
ทําศูนยเรียนรูฯ
34 คน คิดเปน
136%
3.หลักสูตร1ไร
1แสนฯ 35 คน
คิดเปน 14%

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

ผูเขารวมการอบรม กองสวัสดิการ
มีความพอใจ
สังคม
กิจกรรมในระดับ
มากขึ้นไป คิดเปน
รอยละ 99.52

2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
1 โครงการสงเสริมผลิตภัณฑ
ชุมชนและผลผลิตทางการ
เกษตรชุมชน ทต.บานแปน

2 โครงการสงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

- เพื่อสงเสริมการรวมกลุม สราง

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
30,000
24,850

เครือขายกลุมอาชีพ

- เพื่อเปนศูนยกลางและชองทางการ
จําหนายสินคาในชุมชน
- สรางความเขมแข็งชองชุมชน

จัดประชุมและอบรมการสงเสริมอาชีพ
โดยเชิญวิทยากรมาใหความรูและ
ฝกปฏิบัติการ จํานวน 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรการสรางแบรนดสินคา
และการขายสินคาออนไลน (การออก
แบบเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ)
2. หลักสูตรการผลิตภาชนะและบรรจุ
ภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ (จานใบไม)

รวม 2 โครงการ

20,000

19,800

50,000

44,650

ตัวชี้วัด
(KPI)
การตอบแบบ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
โครงการ
ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถสรางราย
ไดและอาชีพใหแก
ตนเองและครอบ
ครัว

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

สุมจากผูเขารวม ประชาชนสามารถ
โครงการ สรางรายไดใหแก
จํานวน 80 คน ตนเองและครอบ
ครัว
ดําเนินการ
1 ครั้ง

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

ประชาชนมีทาง กองสวัสดิการฯ
เลือกในการ
ประกอบอาชีพ
สรางรายไดให
ครอบครัว

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล "แผนกินได"

ออกประชาคมหมูบาน จัดประชุม
คณะกรรมการในการจัดทําแผนตางๆ
ทําแผนตาง ๆ

2 โครงการเปดบานแปนสู

- ฝกอบรม รณรงคใหความรูเพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน

อาเซียน "BP FOR AEC"

3 โครงการนักประชาสัมพันธ
รุนเยาว

-

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
54,000
51,762

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ไดขอมูลพื้นฐานที่
เปนปจจุบันเพื่อ
ใชประกอบการ
จัดทําโครงการ
แกไขปญหาใหแก
ประชาชนในพื้นที่

ดําเนินการ
8 ครั้ง

ปญหาความเดือด กองยุทธศาสตร
รอนของประชาชน และงบประมาณ
ในเขตเทศบาลได
รับการแกไข

15,000

8,500

ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําสินคา
เขาสูตลาด
ออนไลนได

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

ผูเขารวมโครงการ
สามารถขยาย
ตลาดออนไลนไป
ยังกลุมผูซื้อได
อยางหลากหลาย

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

15,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก

-

-

-

กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ

สถานการณ
Covid-19

รวม 3 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

84,000

60,262

ลําดับ
ที่

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการบานแปนรวมใจ
ขจัดภัยยาเสพติด

- จัดกิจกรรมรณรงคและสงเสริม
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหแก
นักเรียนในเขตเทศบาลฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อปพร.

- ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่
อปพร.

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
30,000
2,500

15,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก

ตัวชี้วัด
(KPI)
1.ความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม
2.การมีสวนรวมของ
ผูเขารับการอบรม

-

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจาง พนักงาน ลูกจาง พนักงาน
จางเหมาเทศบาล จางเหมาเทศบาล
ตําบลบานแปน
ตําบลบานแปน
ทุกคนเขารวม
เขาใจและรับรูถึง
โครงการฯตาม โทษของยาเสพติด
จํานวนเปาหมาย ชนิดตางๆและไมยุง
เกี่ยวกับยาเสพติด
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

สถานการณ
Covid-19

3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน

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

20,000

16,544

65,000

19,044

อัตราการเกิดอุบัติ
เหตุทางถนนในเขต
เทศบาลตําบล
บานแปน

จํานวนการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนนในเขตพื้นที่
เทศบาลตําบล
บานแปน

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนนมากขึ้น
ลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัทยสิน

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

3.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเทศบาลหวงใยใสใจ
สุขภาพผูสูงอายุและดอย
โอกาส

2 โครงการน้ําประปาปลอดภัย
เทศบาลตําบลบานแปน

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพในชุมชน

4 โครงการรณรงคปองกัน
การควบคุมโรคไขหวัดนก

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
- ตรวจสุขภาพเบื้องตน ชั่งน้ําหนัก
วัดสวนสูง วัดรอบเอว วัดความดัน
โลหิตใหแกผูเขารวมโครงการ
- ใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพแบบ
พึ่งตนเอง โดยยึกหลักการแพทยวิถี
ธรรม เทคนิค 9 ขอ (ยา 9 เม็ด)
ลงพื้นที่สํารวจขอมูลระบบประปา
ตูหยอดน้ําเหรียญ โรงงานผลิต
น้ําดื่มชุมชน ในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

-

จัดฝกอบรมใหความรู ประชาสัมพันธ
การปองกันควบคุมโรคไขหวัดนกและ
และพนยาฆาเชื้อโรค ปองกันใน
โรงเรือนที่เลี้ยงสัตวปก

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
450
10,000
บูรณาการรวม
กับโครงการ
โรงเรียนผูสูงอายุ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส
ในเขตเทศบาลสามารถ
ดูแลสุขภาพและรักษา
โรคไมติดตอเรื้อรังได

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ดําเนินการ
1 ครั้ง/ป

ผูเขารับการอบรม
สามารถนําความรู
ที่ไดไปปรับใชใน
ชีวิตประจําวัน ปรับ

อยางถูกตอง

10,000

450
(ไมจัดการอบรม
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19)

ประชาชนในเขต
เทศบาลไมเกิด
โรคที่เกิดจากน้ํา

10,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

30,000

24,830

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

เปลี่ยนพฤติกรรมการ

บริโภคใหเปนไป
อยางถูกสุขลักษณะ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

น้ําประปาของ
ชุมชนในเขต
เทศบาลเปนไป
ตามเกณฑมาตร
ฐานของกรม
อนามัย

กอง
สาธารณสุขฯ

-

-

กอง
สาธารณสุขฯ

เปนสาเหตุ

ไมมีการตรวจพบโรค ดําเนินการ 1 ครั้ง
ประชาชนและ กองสาธารณสุข
ไขหวัดนก ชนิดH5N1
เกษตรกรมีความรู และอาสาสมัคร
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ในการเลี้ยงสัตวปก ปศุสัตวทุกหมู
ตําบลบานแปน
ปองกันตนเองจาก
บานในเขต
โรคไขหวัดนก
ทต.บานแปน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
50,000
37,025

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ดําเนินการครบ
ทั้ง 9 หมูบาน

อัตราการเกิดโรค
ไขเลือดออกในพื้นที่
ไมเกิน 50 ตอแสน
ประชากร

5 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก

จัดฝกอบรมใหความรูประชาสัมพันธ
สํารวจลูกน้ํายุงลายทําลายแหลง
เพาะพันธุ โดยการใสทราย
Temephos 1%

๖ โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาของ
สัตวการปองกันโรค และนําสัตว
เลี้ยงมารับวัคซีน รณรงคการฉีด
วัคซีน

10,000

5,450

ผูเขารวมโครงการ จํานวนของผูเขา
มีความพึงพอใจมาก รวมโครงการฯ
รอยละ 88.89

7 โครงการรณรงคปองกัน
โรคเอดส

จัดฝกอบรมใหความรูและรณรงค
เผยแพรความรู โดยการจัดนิทรรศการ
การประกวดเรียงความ ประกวด
วาดภาพ รณรงคปองกันโรคเอดส
ระดับมัธยมตนและตอนปลาย

10,000

7,560

มีผูเขารวมโครงการ จํานวนผูเขารวม
จํานวน 51 คน และ
โครงการ
ผูเขารวมโครงการ จํานวน 51 คน
มีความพึงพอใจมาก
รอยละ 87.45

30,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

8 โครงการหมูบานจัดการ
ดานสุขภาพ

-

คา HI =13.59 และ
คา CI = 3.62
(HI>10 มีความเสี่ยง/
CI > 5 มีความเสี่ยง)

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

ลดอัตราการเกิด กองสาธารณสุข
และสํานักงาน
โรคพิษสุนัขบา
ในชุมชนและลดการ ปศุสัตว อ.เมือง
เพิ่มประชากรสุนัข ลําพูนและสํานัก
ประชาชนปลอดภัย
งานปศุสัตว
จากโรคพิษสุนัขบา
จังหวัดลําพูน
ประชาชนไดรูถึงวิธี
ปองกันและลด
อัตราความเสี่ยงใน
การติดเชื้อไดรูถึง
วิธีการดูแลและ
อยูรวมกับผูติดเชื้อ

กอง
สาธารณสุขฯ

-

กอง
สาธารณสุขฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
9,200
10,000

9 โครงการสงเสริมสุขภาวะทาง
เพศในชุมชน

จัดฝกอบรมบรรยายใหความรูเรื่อง
เพศศึกษาใหคํานึงถึงความปลอดภัย
ความพรอมทางดานรางกาย มีการ
เคารพสิทธิของตนเองและผูอื่น การ
ปองกันปญหาการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรและเสนอแนะแนวทางแกไข
ปญหาทองไมพรอม

10 โครงการอาหารปลอดภัยและ
คุมครองผูบริโภค

ลงพื้นที่สํารวจและตรวจสอบราน
อาหาร พรอมใหคําแนะนําแกเจาของ
สถานประกอบการรานอาหารตามหลัก
สุขาภิบาลอาหาร

10,000

450
(ไมจัดการอบรม
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19)

11 โครงการเฝาระวังการเกิดโรค
อุบัติใหม อุบัติซ้ํา หรือโรค
ระบาดที่พบบอยในชุมชน
สูตําบลควบคุมโรคเขมแข็ง
แบบยั่งยืน

-ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
-สนับสนุนวัสดุอุปกรณ เชน หนากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล แอลกอฮอล
สเปรย และอุปกรณในการปองกันโรค
ใหกับ อสม. รานคา รานอาหาร และ
ตลาดสด
-รณรงคการฉีดวัคซีน มอบถุงยังชีพ
ผูกักตัว ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรค จัดตั้ง
ศูนย CI สําหรับรองรับผูปวย

10,000

7,000

190,000

92,415

รวม 11 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

สภาวะการทองไม
พรอมในวัยรุน
ลดลง

ดําเนินการ
๑ ครั้ง/ป

รานคาและราน
อาหารในเขตพื้นที่
ที่ผานการตรวจ
ประเมินทุกราน

ดําเนินการ
๑ ครั้ง/ป

เยาวชนมีความรู
ความเขาใจที่ถูก
ตองดานเพศศึกษา
ตลอดจนการมี
ทัศนคติทางดาน
พฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติตัวไดอยาง
ถูกตอง
ประชาชนไดบริโภค
อาหารที่ถูกสุข
ลักษณะ สงผลให
สุขภาพดีขึ้น

ประชาชนมีความรูใน
ดําเนินการ
การดูแลตนเองจาก รณรงคใหความ
โรคติดเชื้อได
รูแกประชาชน
9 หมูบาน

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีปลอดภัย
จากโรคอุบัติใหม
อุบัติซ้ํา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

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

1.กิจกรรมสงเสริมบทบาทการดําเนิน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
60,000
39,960

งานพัฒนาศักยภาพถายทอดองคความรู

ปราชญชาวบานและคลังปญญาของ
ผูสูงอายุเทศบาลตําบลบานแปน
2.กิจกรรมสงเสริมอาชีพ/รายไดและ
ตระหนักถึงการเปนผูสูงอายุทีมีคุณคา
มีศักดิ์ศรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น
3.กิจกรรมสงเสริมอาชีพการรวมกลุม
และสรางความสามัคคี ความเขาใจ
อันดีของผูสูงอายุ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การตอบแบบประเมิน จํานวนของ
ความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุที่เขา
โครงการ
รวมโครงการฯ
จํานวน 91 คน

ดานการสงเสริม
กองสวัสดิการ
อาชีพไดนําความรู
สังคม
ไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันสราง
รายไดใหเกิดรูปธรรม
มากขึ้นและดาน
สุขภาพรางกาย มี
ความรู เพื่อไปดูแล
สุขภาพของตนเองได
วัดจากภาพรวมของ กองสวัสดิการฯ
การดําเนินโครงการ
และสรุปผลความพึงใจ
และแบบทดสอบกอน
และหลังจากผูเขารวม
โครงการ

2 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี

จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบทบาท
สตรีและการมีสวนรวมในการชวยเหลือ
สงเคราะหเด็ก สตรี คนชรา และผูดอย
โอกาสในชุมชน

15,000

15,000

รอยละของผูเขารวม ผูเขารวมโครงการ
โครงการตามเปาหมาย ตามเปาหมายที่
กําหนดไว 45 คน
เปาหมายตัวชี้วัด
ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวา80%

3 โครงการครอบครัวสัมพันธ

จัดอบรมการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี
ในครอบครัว โดยใชหลักคุณธรรม

31,600

31,600

รอยละของผูเขารวม
กิจกรรมตามโครงการ

ผูเขารวม
โครงการตาม
เปาหมายที่
กําหนดไว 40คน
เปาหมายตัวชี้วัด
ผูเขารวมโครงการ
ไมนอยกวา80%

วัดจากภาพรวมของ กองสวัสดิการฯ
การดําเนินโครงการ
และสรุปผลความพึงใจ

และแบบทดสอบกอน
และหลังจากผูเขารวม
โครงการ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการจางนักเรียน-นักศึกษา เพื่อสรางเสริมประสบการณในการ
ชวงปดภาคเรียน (ประชารัฐ ทํางานจริง ฝกความอดทน ความมี
รวมพลังสรางยุวแรงงาน)
ระเบียบวินยั และสรางรายไดในชวง
ปดภาคเรียน
5 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการและผูดูแลคนพิการ

จัดประชุมและอบรมใหความรูแก
คนพิการและผูดูแลคนพิการ

รวม 5 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
14,000
14,000

10,000

10,000

130,600

110,560

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

การตอบแบบประเมิน จํานวนนักเรียน
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่เขารวม
โครงการ
โครงการ
จํานวน 6 คน
คนพิการและผูดู
แลคนพิการไดรับ
การพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ภาพรวมของการ
กองสวัสดิการ
ดําเนินโครงกาและ
สังคม
สรุปผลความพึงพอใจ
และแบบทดลองกอน
และหลังผูเขารวม
โครงการ
คนพิการและผูดู กองสวัสดิการฯ
แลคนพิการไดรับ
การดูแลอยาง
ถูกตอง

ลําดับ
ที่

3.5 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เทศบาลที่รับผิดชอบงานดาน
กิจกรรมพัฒนา เด็กเล็กและ
เยาวชน กีฬา และนันทนาการ
ประจําป พ.ศ. 2564

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
4,500
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการ อบรม/บรรยายการจัดทําแผน
ศึกษาขององคกรปกครอง
พัฒนาการศึกษา
สวนทองถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด

20,000

13,886

3 โครงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา

30,000

2,100

-สงเสริมความรูดานการประกัน
สุขภาพการศึกษา
-จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอด
คลองกับทองถิ่น

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ของ
1 เลม

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ครู บุคลากรทาง เทศบาลฯและโรงเรียน กองการศึกษา
การศึกษา จํานวน ในสังกัดมีแผนพัฒนา
21 คน
การศึกษาที่สอดคลอง
กับความตองการของ
ประชาชนในพื้นที่

หลักสูตรสถานศึกษา -คณะกรรมการ -ผูที่มีสวนเกี่ยวของ กองการศึกษา
ที่สอดคลองกับ บริหารศูนยพัฒนา มีความเขาใจในระบบ
ทองถิ่น
เด็กเล็ก 13 คน การประกันคุณภาพ
-คณะกรรมการ การศึกษาและมีสวน
สถานศึกษาขั้น รวมในการพัฒนา
พื้นฐานโรงเรียน คุณภาพการศึกษา
อนุบาลฯ 10 คน ไดอยางคุณภาพ
-บุคลากรทางการ
ศึกษา 9 คน
ผูปกครองเด็ก
สังกัด ศพด. /ร.ร.
โรงเรียนฯ 60 คน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-ศึกษาและปฎิบัติการใชบัญชี
Google และฝกปฏิบัติการใช Google
Drive
-ศึกษาและฝกปฏิบัติการใช Google
Froms และฝกปฏิบัติการทําคลิปและ
ตัดตอ VCD

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
13,900
20,000

5 โครงการพัฒนาศัพยภาพคณะ -อบรมใหความรูในบทบาทหนาที่ของ
กรรมการบริหารศูนยพัฒนา คณะกรรมการฯขององคการปกครอง
เด็กเล็ก และคณะกรรมการ
สวนทองถิ่น
สถานศึกษา ครู บุคลากร
-การจัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาฯ
ทางการศึกษา

30,000

9,800

6 โครงการวันสําคัญ

5,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

บุคลากรทาง
-ผูอํานวยการ
การศึกษาสามารถ กองศึกษาและ
งาน Google Froms เจาหนากองการ
และทําคลิป/ตัดตอ ศึกษาจํานวน
VCD ได
6 คน

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-ครูและบุคลากรทาง กองการศึกษา
การศึกษา มีความรู
ความเขาใจและมี
ทักษะในการใช
เทคโนโลยีเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

แผนพัฒนาการศึกษา -คณะกรรมการ -คณะกรรมการ
กองการศึกษา
1 เลม
สถานศึกษา
สถานศึกษาฯ มีความ
อนุบาลฯ
เขาใจในการสงเสริม
จํานวน 8 คน
สนับสนุนกิจกรรมของ
-คณะกรรมการ สถานศึกษา
บริหารศูนยฯ
จํานวน 13 คน
-พนักงานครู
เทศบาลและ
บุคลากรทาง
การศึกษา 9 คน
-

-

-

กองการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
6,000
1,700

7 โครงการสานสัมพันธบาน วัด
โรงเรียน

-กิจกรรมแสดงนิทรรศการทางการ
ศึกษาของนักเรียนและครู
-กิจกรรมการแสดงของนักเรียน ชั้น
อนุบาล 2
- พิธีมอบสัมฤทธิบัตรและประกาศ
นียบัตรฯ
-กิจกรรมพิธีผูกขอมือ

8 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก
และเยาวชน

-

80,000

9 โครงการรณรงคใหความรูและ
บริหารจัดการขยะภายใน
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บานแปน
10 โครงการสงเสริมการจัด
กระบวนการเรียนการสอนการ
บริหารตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง
สูศูนยการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลบานแปน)

-

3,500

-

100,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

นักเรียนกลาแสดง
-ผูปกครอง ครู -ผูปกครอง ครูและ กองการศึกษา
ออก และมีสวนรวม และผูที่เกี่ยวของ ผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ในทุกกิจกรรม
ดานการศึกษา ดานการศึกษา เกิด
จํานวน 50 คน ความรู แนวคิดในการ
พัฒนาการจัดการ
ศึกษารวมกันระหวาง
บานวัดและโรงเรียน
มากขึ้น

-

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

-

กองการศึกษา

-

-

กองการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการสงเสริมกิจกรรมรัก
การอานในสถานศึกษา(ศพด.)

12 โครงการสนับสนุนคาใช
จายบริหารสถานศึกษา

13 โครงการอบรมสัมมนาการจัด
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บานแปน)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
50,000
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

-

-

-สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-สนับสนุนคาใชจายในการจัดการ
ศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
-สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
อนุบาล และ ศพด.
-สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา
ทองถิ่น

1,152,500

902,371.10

เด็กไดรับการ
สนับสนุนคาใชจาย
ในการจัดการเรียน
การสอนอยางครบ
ถวน

เด็กในเขตพื้นที่
ทุกคนไดรับการ
จัดการเรียน
การสอน(รายหัว)
ทุกคน

-

11,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

เชิงคุณภาพ
-

เด็กนักเรียนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

14 โครงการอบรมสัมมนา การจัด
ระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาปฐมวัย ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตามกฎ
กระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561
(โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
บานแปน) โครงการอบรม
สัมมนาการจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวม 14 โครงการ

-

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
30,000
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

1,542,500

943,757.10

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
-

เชิงคุณภาพ
-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
1 โครงการประเพณียี่เปง

ประกวดซุมประตูปา เจดียทราย
การประดิษฐกระทง

2 โครงการหลอเทียนวันเขา
พรรษา

หลอเทียน ถวายเทียนพรรษา

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

30,000

25,815

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

หมูบานเขารวม
กิจกรรม 9 หมูบาน

-คณะผูบริหาร
สมาชิกสภาฯ
พนักงาน
เทศบาล ผูนํา
หมูบาน เด็ก
เยาวชน และ
ประชาชนใน
เขตฯ จํานวน
490 คน

1
โครงการ

-เด็กและเยาวชน
และประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ
จํานวน 100 คน

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ
ประชาชนให
ความสําคัญของ
วัฒนธรรมประเพณี
ยี่เปง(ลอยกระทง)

-เด็กเยาวชนและ
ประชาชนไดรวม
อนุรักษณการหลอ
เทียนพรรษาและ

กองการศึกษาฯ

ถวายเทียนพรรษา
เพื่อบํารุงรักษา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา
วัฒนธรรมเทศบาลตําบล
บานแปน

-

30,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

-

กองการศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-

4 โครงการรวมการจัดงานลําไย
จังหวัดลําพูน

5 โครงการสงเสริมศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น

-

6 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน
สัมพันธตานภัยยาเสพติด

7 โครงการสนับสนุนการแขงขัน
กีฬาประชาชนกับหนวยงาน
อื่น
8 โครงการฝกอบรมกีฬา
สําหรับเด็ก เยาวชน ตานภัย
ยาเสพติด

-

-

-

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
20,000
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

กองการศึกษาฯ

40,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

-

กองการศึกษาฯ

150,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

-

กองการศึกษาฯ

10,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

-

กองการศึกษาฯ

13,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

-

กองการศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

9 โครงการเขาคายเด็กและ
เยาวชน

-

10 โครงการสงเสริมศักยภาพ
เด็กและเยาวชน

-

รวม 10 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
35,000
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19
80,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

488,000

105,815

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
4.1 แผนงานบริการงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
90,000 ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

1 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนม
พรรษา และนโยบายขอสั่งการของ
รัฐบาล คสช. กระทรวงมหาดไทย

จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนม
พรรษาและงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ตามหนังสือสั่งการตาง ๆ ของรัฐบาล
กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และ
อําเภอ ฯลฯ

2 โครงการจิตอาสา

จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
รวมถึงเปนคาอาหาร อาหารวาง
คาเครื่องดื่ม คาวัสดุอุปกรณ และ
คาใชจายอื่นๆ ตามหนังสือสั่งการ
ตางๆ ของกระทรวงมหาดไทย
จังหวัด อําเภอ ฯลฯ

30,000

10,900

3 โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
(ฮอมผญา อาสาคลายทุกข)

จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ
ผูนําชุมชน ฯลฯ เพื่อแจงขอมูล
ขาวสาร การปรึกษาหารือ ระดม
สมอง รวมแสดงความคิดเห็นในการ
แกไขปญหาความเดือดรอน ตอบ
สนองตอความตองการของประชาชน

20,000

11,025

ตัวชี้วัด
(KPI)
จัดงานพระราชพิธี
รัฐพิธี ตามหนังสือ
สั่งการ

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ดําเนินการ
8 ครั้ง

ประชาชนไดนอม
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของมหา
บูรพกษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ

สํานักปลัดฯ

ผูเขารวมกิจกรรม
มีจิตสาธารณะ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและเรียน
รูการเปนผูให
และทุกภาคสวน
เกิดความสามัคคี
สามารถแกไข
ตอบสนองปญหา
และความตองการ
ของประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลบานแปน

สํานักปลัดฯ

จํานวนผูเขารวม
กลุมเปาหมาย
กิจกรรมตามหนังสือ เขารวมโครงการ
สั่งการและหนวยงาน
ครบถวน
ที่รองขอ

จํานวนผูเขารวม
การประชุม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

กลุมเปาหมาย
เขารวม
โครงการ
ครบถวน

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
22,221
30,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
ผูบริหาร สมาชิกสภา และ
พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาล
ตําบลบานแปน

จัดอบรมใหกลุมเปาหมายโดย
วิทยากร มีหัวขอในการอบรม คือ
การใหบริการที่ดี หลักการทํางาน
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอองคกร
และเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม
มีความโปรงใสในการทํางาน

การประเมิน
ความพึงพอใจ

5 โครงการวันทองถิ่นไทย

จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และรวมกิจกรรมของ อปท. อื่น

5,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

6 โครงการวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล บําเพ็ญ
ประโยชน ทําบุญตักบาตร

25,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

7 โครงการออกหนวยบริการเคลื่อนที่

จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
ในหมูบานในเขต ทต.บานแปน

30,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
มีผูเขารวม
อบรม จํานวน
70 ราย
(จากกลุม
เปาหมาย)

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีคาประเมิน
ความพึงพอใจ
ระดับมาก
(ระดับ 4)

สํานักปลัดฯ

-

-

สํานักปลัดฯ

-

-

-

สํานักปลัดฯ

-

-

-

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
15,000
ดําเนินการ
โดยไมใชงบ
ประมาณ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

จัดการอบรม และ
ประกาศเจตนารมย
ตอตานการทุจริต

สมาชิกสภา
ผูบริหาร ผูนํา
ชุมชน เขารวม
กิจกรรม 30 คน

ผูเขารวมกิจกรรม
ตระหนักและให
ความสําคัญในการ
ตอตานการทุจริต
คอรัปชั่น

สํานักปลัดฯ

8 โครงการบานแปนใสสะอาด
ปราศจากคอรัปชั่น

- อบรม ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของคณะทํางาน ผูนําชุมชน
- จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมย
ตอตานการทุจริต คอรัปชั่น

9 โครงการเตรียมความพรอมการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง

1.การประชาสัมพันธ
2.การบันทึกขอมูล

20,000

4,415

จํานวนผูชําระภาษี
80% ขึ้นไปของ
ผูที่อยูในขาย

มีจํานวนผูชําระ
ภาษี 100%
465 คน

จัดเก็บภาษีได
อยางถูกตอง

กองคลัง

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

การปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

305,000

300,000

บันทึกขอมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 80%

บันทึกขอมูล
ทรัพยสินใน
ทันที 80%

ขอมูลทรัพยสิน
ครบครอบคลุม

กองคลัง

ผูเขารับการ
อบรมพึงพอใจ
ในโครงการ
59.55%

ผูเขารับการ
อบรมนําความรู
ไปใชในการปฏิบัติ
ได 90%

พื้นที่ทั้งหมด

11 โครงการใหความรูแกคณะกรรมการ อบรมใหความรูแกคณะกรรม
จัดซื้อจัดจาง
การจัดซื้อจัดจาง

20,000

12,650

ผูเขารับการอบรม
มีความรูเพิ่มขึ้น
60%

12 โครงการเพิ่มทักษะดาน
งบประมาณ

15,000

3,625

มีผูผานการประเมิน
สมาชิกสภา
การจัดทํางบ
กองยุทธศาสตร
รอยละ 80
ผูบริหาร เจาหนาที่ ประมาณถูกตอง และงบประมาณ
ที่เกี่ยวของ
ตามระเบียบหนังสือ
จํานวน 30 คน
สั่งการ

620,000

364,836

อบรมใหความรู เพื่อพัฒนา
ทักษะดานการจัดทํางบประมาณ

รวม 12 โครงการ

กองคลัง

ลําดับ
ที่

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
20,000
18,366.80

1 โครงการซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝกอบรม ทบทวน ใหความรู
และซักซอมแผน ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให
เจาหนาที่ปองกันฯ

2 โครงการใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน

ประชาชนที่เจ็บปวยฉุกเฉินและประสบ
อุบัติเหตุไดรับบริการแพทยฉุกเฉินที่มี
มาตราฐานอยางทันทวงที

15,000

3 โครงการอบรมปองกันอัคคีภัย
ในสถานศึกษาและชุมชน

-

4 โครงการปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา

จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ
ใหความรู แกประชาชนชน

รวม 4 โครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

ผูเขารวมโครงการฯ งานปองกันฯ
ทราบถึงวิธีปฏิบัติตน สํานักปลัด
ที่ถูกตองในกรณีเกิด
เขารวมตาม
จํานวนเปาหมาย เหตุเพลิงไหมและภัย
ตางๆมีความรูใน
การใชถังเคมีดับเพลิง

10,620

อัตราการเสียชีวิต
และพิการจากการ
บาดเจ็บและเจ็บ
ปวยฉุกเฉินลดลง

ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบล
บานแปน
9 หมูบาน

10,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

5,000

4,500

ความสําเร็จของ
โครงการ/กิจกรรม

50,000

33,486.80

ผูเขารวม
โครงการฯ

สามารถใหความ
งานปองกันฯ
ชวยเหลือ ประชาชน สํานักปลัด
ที่ประสบอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน ไดอยาง
รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ
งานปองกันฯ
สํานักปลัด

ประชาชนในเขต สภาพแวดลอมในเขต งานปองกันฯ
พื้นที่เขาใจปญหา พื้นที่ไมเปนมลพิษ
สํานักปลัดฯ
การเผาในที่โลงและ ทางอากาศ
ใหความรวมมือ

ไมเผาในที่โลง

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

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

อุดหนุนบานหนองเตาเพื่อจัดการ

อบรมการเฝาระวังรักษาความสงบ
เรียบรอยในหมูบาน

รวม 2 โครงการ

ลําดับ
ที่

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

อุดหนุนกิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
17,000
17,000 อุดหนุนใหแก
ทต.ตนธง

13,000

13,000

30,000

30,000

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
9,000
ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19
9,000

-

อุดหนุนใหแก
บานหนองเตา

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกคลอง
ตัวและเกิดประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

การปฏิบัติงานมี
ความสะดวกคลอง
ตัวและเกิดประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

สํานักปลัดฯ

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานปองกันฯ

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

5.3 แผนงานการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
50,000
50,000 อุดหนุนเพื่อพัฒนา
ดานการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษา
แกโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบล
บานแปน

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

นักเรียนระดับ
ประถมศึกษามี
คุณภาพทางการ
ศึกษาดีขึ้น สามารถ
สอบแขงขันเพื่อ
ศึกษาตอในสถาบัน
อื่น ๆ ได

กอง
การศึกษาฯ

1 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพดาน
การศึกษาระดับประถมศึกษา
ที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

จัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
ดานการศึกษา ฯลฯ

2 อุดหนุนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ดานการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาที่ตั้งในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
ดานการศึกษา

40,000

40,000

อุดหนุนเพื่อพัฒนา
ดานการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา
แกโรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบล
บานแปน

ดําเนินการ
1 ครั้ง

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษามี
คุณภาพทางการ
ศึกษาดีขึ้น สามารถ
สอบแขงขันเพื่อ
ศึกษาตอในสถาบัน
อื่น ๆ ได

กอง
การศึกษาฯ

3 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

จัดทําอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล

1,000,000

910,000

อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียน
ในเขตเทศบาลฯ

ดําเนินการ
ตลอดทั้งป

นักเรียนมีไดรับ
อาหารที่สะอาด
ปลอดภัยตามหลัก
โภชนาการ

กอง
การศึกษาฯ

รวม 3 โครงการ

1,090,000 1,000,000

ลําดับ
ที่

5.4 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

1. ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่
2. จัดโครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จยา ตานภัยมะเร็ง
เตานม
3. จัดโครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
180,000
93,300

180,000

93,300

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีหมูบานที่ขอรับ
การสนับสนุนงบ
ประมาณทั้งสิ้น 9
หมูบาน

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
ดําเนินการ
9 หมูบาน

เชิงคุณภาพ
ประชาชนสามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง
เบื้องตนได

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง

สาธารณสุขฯ

ลําดับ
ที่

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง
บริเวณหลังโรงงานทอใยหิน
สืบสวรรค หมูที่ 5 บานบูชา
ต.บานแปน

ขยายเขตไฟฟา1 เฟส 2 สาย
พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง
บริเวณหลังโรงงานทอใยหิน
สืบสวรรค

2 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
ขยายเขตไฟฟา1 เฟส 2 สาย
โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง
2 สาย พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง บริเวณถนนสายใหม
บริเวณถนนสายใหม หมูที่ 1
บานบอโจง ต.หนองหนาม
รวม 2 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
80,000 71,035.05

69,000

68,729.19

149,000 139,764.24

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ขยายเขตไฟฟา 1
เฟส 2 สาย
บริเวณหลังโรงงาน
ทอใยหินสืบสวรรค

ดําเนินการ
1 ครั้ง

ประชาชนไดใชเสน
ทางในการสัญจร
ไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

ขยายเขตไฟฟา 1
เฟส 2 สาย
บริเวณหลังโรงงาน
ทอใยหินสืบสวรรค

ดําเนินการ
1 ครั้ง

ประชาชนไดใชเสน
ทางในการสัญจร
ไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

กองชาง

5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
1 โครงการถนนเด็กเดิน

-

2 โครงการประเพณีสงกรานต
บอโจง

-

3 โครงการประเพณีสงกรานต
บานขวาง

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
20,000 ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19
20,000

-

20,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

4 โครงการประเพณีสงกรานต
บานหนองหนาม

-

20,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

5 โครงการประเพณีสงกรานต
บานรั้ว-บานทุง

-จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
-กิจกรรมสืบชะตา

20,000

20,000

1
โครงการ

รอยละ 100
ของประชาชน
ในพื้นที่หมูบาน

-ประชาชนไดรวม
อนุรักษณ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
หมูบานใหสืบตอไป

กอง
การศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
20,000
20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

6 โครงการประเพณีสงกรานต
หนองเตา

-จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
-กิจกรรมสืบชะตา

7 โครงการประเพณีสงกรานต
บานบูชา

-จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
-กิจกรรมสืบชะตา

20,000

20,000

1
โครงการ

8 โครงการประเพณีสงกรานต
บานแปน

-จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
-กิจกรรมสืบชะตา

20,000

20,000

20,000

20,000

9 โครงการประเพณีสงกรานต
บานเสง

10 โครงการประเพณีสงการต
บานมวง

-

-

1
โครงการ

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

รอยละ 100
ของประชาชน
ในพื้นที่หมูบาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

-ประชาชนไดรวม
อนุรักษณ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
หมูบานใหสืบตอไป
รอยละ 100 -ประชาชนไดรวม
ของประชาชน
อนุรักษณ
ในพื้นที่หมูบาน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
หมูบานใหสืบตอไป

กอง
การศึกษาฯ

1
โครงการ

รอยละ 100
ของประชาชน
ในพื้นที่หมูบาน

อนุรักษณ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของ
หมูบานใหสืบตอไป

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

กอง
การศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการประเพณีสรงน้ํา
พระวัดบาน รั้ว-ทุง

12 โครงการประเพณีสรงน้ําพระ
วัดหนองเตา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
-

-กิจกรรมพิธีทางพุทธศาสนา
-กิจกรรมสรงน้ําพระธาตุ

13 โครงการประเพณีสรงน้ําพระ
ธาตุเจดียศรีหริภุญชัยวัดบาน
แปน
14 อุดหนุนศูนย อปต. สัญจร
ตําบลบานแปนและตําบล
หนองหนาม
15 โครงการสระเกลาดําหัว
พระสงฆในเขตเทศบาล

-

-กิจกรรมทําบุญ ไหวพระ
กิจกรรมปฎิบัติตามศีล 5

-

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
10,000 ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ

20,000

20,000

1
โครงการ

-ประชาชน
จํานวน 100 คน
ในพื้นที่หมูบาน

-ประชาชนไดรวม
กอง
อนุรักษณ
การศึกษาฯ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของหมูบาน
ใหสืบตอไป

10,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

24,000

12,000

1
โครงการ

ประชาชน เด็ก
เยาวชน จํานวน
200 คน

กอง
การศึกษาฯ

22,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

-

-

ประชาชน เด็ก
เยาวชนมีความรู
ความเขาใจใน
หลักธรรม
พระพุทธศาสนา
-

กอง
การศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

16 อุดหนุนโครงการประพฤติ
วัตรรกขมูลกรรมโสสานใหแก
อบต.หนองหนาม

-

17 อุดหนุนโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต
ศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดบานรั้ว-ทุง
(โรงเรียนปริยัติศึกษา)

-

รวม 17 โครงการ

ลําดับ
ที่

5.7 แผนงานการเกษตร
โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนโครงการฝกอบรมสงเสริม
อาชีพบานหนองเตา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อุดหนุนบานหนองเตาเพื่อจัด

กิจกรรมสงเสริมอาชีพใหแกกลุม
อาชีพบานหนองเตา

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
20,000 ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19
10,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ
COVID-19

316,000

112,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

20,000

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
20,000
20,000 อุดหนุนใหแก
บานหนองเตา

20,000

ผลที่ไดรับ

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
ดําเนินการ
1 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนบาน
สํานักปลัดฯ
หนองเตาไดพัฒนา
สินคาและผลิตภัณฑ
ชุมชนใหมีมูลคา
เพิ่ม

สวนที่ 4
สรุปผล ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
*********************

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร
1.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม
 มีการพัฒนาการพัฒนาดานการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และลําคลองทําให
ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตนทุนการขนสงผลผลิตทางการเกษตรลดลง รวมถึงมีการกําจัดผักตบชวา
ในแหลงน้ําภายในพื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน ทําใหแหลงน้ําสะอาดประชาชนในพื้นที่สามารถใชประโยชนได
สูงสุด
1.1.2 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
 ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาคุณภาพผลผลิตลําไยทั้งในและนอกฤดู
1.1.3 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
 มีการสงเสริมและสนับสนุนดานสาธารณสุขใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแปน
 ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาสไดรับการดูแล ชวยเหลือ เพื่อใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ กของเทศบาลตํ าบลบ านแปน เป นสถานที่ พัฒนาเด็กก อนวั ยเรียนใหมี
พัฒนาการที่ดีสมวัย ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่พรอม ในการดูแลเด็ก
เล็กใหมีพัฒนาการสมวัย
1.1.4 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
 มีการจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการการเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งเปนการสงเสริมกระบวนการประชาสังคม โดยรับฟงความคิดเห็นเสียงสวนใหญ
และเคารพเสียงสวนนอย
 มีการพัฒนาบุคลากรในทองถิ่น เพื่อใหมีความรูความสามารถ และพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
 มีสถานที่ใหบริการดานอินเตอรเน็ท โดยไมเสียคาใชจาย เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงเทคโนโลยี
และนําเทคโนโลยีไปเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาอาชีพของตน เชน การซื้อขายทางอินเตอรเน็ท การไดรับ
ขอมูลขาวสารจากหลายชองทาง นักเรียน นักศึกษามีสถานที่ในการคนหาขอมูลเพื่อประโยชนในดานการศึกษา
1.1.5 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น
มีการอุดหนุนหนวยงานราชการและองคกรอื่นที่อยูในเขตเทศบาลตําบลบานแปน ในการสืบ
สานและพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการของเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่
1.2 ความสําเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาทองถิ่น
ห ว งระยะเวลาตั้ งแต วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 ถึ ง 30 กัน ยายน 2564 เทศบาลตํ าบลบ า นแป น
ไดดําเนินการตามแผนงานที่วางไวจํานวน 87 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 135 โครงการ ซึ่งไมเปนไปตาม
แผนการดํ าเนิ น งานที่ ตั้งไว โดยโครงการที่ไมไ ดดําเนิ น การสว นใหญสืบ เนื่องมาจากสภาพป จ จัย ภายนอก
อันเนื่องจากเกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
ปญหาและอุปสรรค
๑) จํานวนของโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมาก เกินศักยภาพที่เทศบาลตําบล
บานแปนจะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ ทําใหรอยละขอโครงการที่ทําไดนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น
๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเขาชาและนอยทําใหไมสามารถดําเนินโครงการพัฒนาที่มีอยูใน
เทศบัญญัติในชวงเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ได การดําเนินการจะสามารถทําไดชวงเดือนเมษายน
– เดือนกันยายน 2564
ขอเสนอแนะ
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตองเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ และงบประมาณ
รวมถึงสถานการคลัง ในการกําหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพื่อใหมีการดําเนินโครงการได
ตามแผนรอยละเพิ่มขึ้น มีจํานวนโครงการที่ไมไดดําเนินการนอยลง
2) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
3) เทศบาลตําบลบานแปน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม

