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ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ.2548 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑๒ ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หนาที่ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่น
เสนอต อ สภาท อ งถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาทอ งถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป
เพื่อใหเป นไประเบี ยบกระทรวงมหาดไทยดั งกลาว คณะกรรมการติด ตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน จึงไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕62 ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3) ขึ้น เพื่อใช
เปนแนวทางในการพิจารณาการดําเนินงานของเทศบาลตําบลบานแปน และเปนขอมูลในการบริหารจัดการให
เกิดประโยชนตอไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลบานแปน
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สวนที่ 1
การ

บทนํา
การจั ดทํ า แผนพั ฒ นาทองถิ่น เปน บทบาทและอํานาจหน าที่ที่ สําคัญ ประการหนึ่งขององคก 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
สวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร ทั้งนี้ ใหเปนไปตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับวาดวย
การนั้นและหลักเกณฑและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด” แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะมีอํานาจหนาที่
เพิ่มมากขึ้น แตองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ
และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปรงใส และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกทองถิ่นของตน การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่วางไว
การติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการทดสอบการดําเนินงานตามภารกิจของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม ทําใหทราบและกําหนดทิศทางการ
พัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมตางๆ ซึ่งอาจเกิดจากองคกร
บุคลากร สภาพพื้นที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อนําไปสูการปรับปรุงแผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ในสั งคมภายใต ความต องการและความพึ งพอใจของประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒ นาในปตอๆไป
พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการสิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพื่อใหเกิดการพัฒนาทองถิ่น โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาทองถิ่นอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไว
ไดอยางดียิ่ง
2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดดําเนินการไปแลววาสิ่งใด
ควรดําเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางดําเนินการตามโครงการเพื่อการ
พัฒนาทองนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่นที่ไมไดดําเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดกําหนดเปนวัตถุประสงคไดดังนี้
1. เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอํานาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อใหทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่กําหนดไว สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดกําหนดไว

3. เพื่อ เปน ขอ มูล สํา 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 คณะกรรมการติ 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
ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาท องถิ่ น กําหนดแนวทาง วิธีการในการ
ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทย วาดว ยการจัดทําแผนพั ฒ นาขององคก 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 พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบในที่เปดเผยภายในสิ บห าวัน นับ แตวัน รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
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 า ด 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
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (Monitoring and evaluation tools for
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใชเครื่องมือและ
เทคนิ ควิ ธี ก ารที่ คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทอ งถิ่ น ได คิด สร างไวเ พื่อ ใช 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
ปรับปรุงแกไขแลว จึงนํ าเครื่องมือการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาทองถิ่ นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือ
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 า และประสานแผนพั ฒ นาท องถิ่ 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
พอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) วิสัยทั ศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการการ
พัฒนา นโยบายผูบริหาร รวมทั้งปญหาความตองการของประชาคมและชุมชน

(๓) ความพอเพียง
การบรรจุ โ ครงการในแผนพัฒ นาเปน โครงการที่มีความจําเปน ตอประชาชนในชุมชน
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้ นไดในชุมชน และสามารถดําเนินการไดตามอํานาจหนาที่ของท องถิ่น โดยคํ านึงถึง
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
กําหนดวิ ธีการติด ตามและประเมิ น กํ าหนดหวงเวลาในการติ ดตามและประเมินผล โดยมีองคประกอบที่สํ าคัญ
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) เห็น จุดสํ าคั ญที่ จะตองปรั บปรุงแกไขอยางชัดเจน ทั้งวัตถุป ระสงคของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทรั พยากรที่ตองใช ชว งเวลาที่จ ะตองกระทําใหเสร็จ ซึ่งจะทําใหแผนงานมีความเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติ
ใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓) ทําใหทราบวาจะตองเปลี่ยนแปลงโครงการอยางไรบางใหเหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากนอย
แค ไหน การเปลี่ ย นแปลงจะก อ ให เ กิ ด ผลกระทบอะไรบ าง อาทิ เช น การเปลี่ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค บ างส ว น
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหนวยงานที่รับผิดชอบการนําโครงกาไปปฏิบัติ เปนตน
๔) ทําใหทราบวามาตรการหรือกิจกรรมที่ใชอยูมีขอบกพรองอะไรบาง ขอบกพรองดังกลาวเกิดจากสาเหตุ
อะไร เพื่อนํามาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแกไขปรับปรุงมาตรการใหมใหเหมาะสมตอการนําไปปฏิบัติใหบรรลุ
วัตถุประสงคยิ่งขึ้น
๕) ทํ า ให ทราบว า ขั้ น ตอนใดบ า งที่มีปญ หาอุป สรรค และปญ หาอุป สรรคเหล านั้น เกิด จากสาเหตุอะไร
เมื่อทราบขอมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเปนเครื่องมือสําคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทํางานของแผนงานใหมี
ความกระจางชัด เพื่อขจัดปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนใหหมดไป
๖) ทําใหทราบวาแผนงานที่นําไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดออน (weaknesses) อะไรบาง และ
จุดออนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแกไขไดอยางไร เมื่อไดทําการวิเคราะหขอมูลครบถวนแลว ผลการวิเคราะห
จะนําไปสูการพัฒนาแผนงานใหมีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗) ทําใหผูใหการสนับสนุนการนําโครงการไปปฏิบัติและผูสนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงคเพียงใด มีปญหาอุปสรรคที่จะตองปรับปรุงแกไขโครงการหรือไม (ผูสนับสนุน
ทางการเงินมี ๒ สวน คือ สวนแรก คือ ผูสนับสนุนการเงินแกโครงการ เพื่อใหการนําโครงการไปปฏิบัติประสบ
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. 2563

1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563
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

59

-

45

-

2

4

-

4

-

64

27

74

-

73

-

11

18

16

25

-

24

-

14

29

9

27

-

47

-

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 เดือนตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563

2.1.1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลตําบลบานแปน มีความสัมพันธกับแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการจัดการดานสิ่งแวดลอม มีความ
สอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ชาติ 20 ป ยุ ทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน มิตรกับ
สิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน และ
ยุทธศาสตรที่ 7 การพั ฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรที่ 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต และยุทธศาสตร
ที่ 5 เมืองนิเวศน
ยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
12 ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรที่ 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร ที่ ๓ การพั ฒนาด านสั งคม มีความสอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ชาติ 20 ป
ยุทธศาสตรการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม สอดคลองเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรที่ 1 เมืองหัตถ นวัตกรรม
สรางสรรค และยุทธศาสตรที่ 3 เมืองจุดหมายปลายทางแหงการทองเที่ยวเชิงประสบการณทางวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ ๔ การพัฒนาดานองค กร มี ความสอดคล องกับยุทธศาสตร ชาติ 20 ป
ยุทธศาสตร การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ สอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดลําพูน ยุทธศาสตรที่ 4 เมืองแหงคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ ๕ การพัฒนาดานการอุดหนุนหนวยงานอื่น มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
20 ป ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 ยุ ทธศาสตร ที่ 2 การเสริ มความเป นธรรมลดความเหลื่ อมล้ําในสังคม สอดคลองเชื่ 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 ศน ดั งกล า วแสดงให เ ห็ น ถึ งการมุ งมั่ น ในการพัฒ นาทอ งถิ่ น ในดานโครงสร างพื้น ฐาน สิ่ง แวดลอ ม
การศึกษา การศาสนา เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน เห็นไดจาก
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 5 ยุทธศาสตร โดยกําหนดโครงการพัฒนาในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 จํ านวน 169 โครงการปรากฏในแผนงาน 9 แผนงาน นํามาจัดทําเปนงบประมาณรายจาย
ประจําป จํานวน 122 โครงการ และพบวาจํานวนโครงการ 83 โครงการ ไดดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว หรือคิดเปนรอยละ 68.03 ของโครงการที่ดําเนินการจริงทั้งหมด

2.2 กลยุทธ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน และการจัดการสิ่งแวดลอม
- ปรับปรุงและบูรณะ ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- พัฒนาระบบปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
- ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียอันตราย
- เพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริม และรักษาสภาพแวดลอมที่ดี
- ลดปริมาณมลพิษทางอากาศ ฝุนละออง และความสั่นสะเทือน
- ควบคุมการสุขาภิบาลของอาคาร สถานที่ และสถานประกอบการ
- สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
- พัฒนาและฟนฟูลุมน้ําและแหลงน้ําภายในเขตเทศบาล
- ปรับปรุงทีส่ าธารณะเพื่อปรับภูมิทัศนใหสวยงาม
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

เทศบาลตําบลบานแปน ไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตรในการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรม
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 า บลบ า นแป น 5 หมู บ า น และตํ า บลหนองหนาม 4 หมู บ า น ซึ่ ง ทั้ ง สองตํ า บลมี
ปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันกับสภาพแวดลอมภายใตสังคมที่เปนทั้งระบบเปดมากกวาระบบปดในปจจุบัน การ
วิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มเป น การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มทั้ ง ภายนอกและภายใน โดยผลการวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมมีดังนี้
๑.1 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
เป น การตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจ จัย หรือขอมูล จากสภาพแวดลอมภายนอกที่มี
ผลกระทบตอทองถิ่น เชน สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดลอม วิเคราะห
เพื่ อให เ กิ ด การบู ร ณาการ (integration) ร ว มกั น กั บ องค ก รปกครองส ว นท องถิ่น หน ว ยงานราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจ การวิเคราะหสภาพภายนอกนี้ เปนการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะตองดําเนินการและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะหดังนี้

๑.๑ โอกาส (O : Opportunity)
(๑) มี อ งค ก รภาครั ฐ อยู ใ กล 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) มีปญหาการพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวระหวาง เทศบาลตําบลบานแปนกับองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหนาม และเทศบาลตําบลทาเชียงทอง เชน คลองสงน้ํา ถนน
(2) ปจจุบันเทศบาลตําบลบานแปน เปนเทศบาลตําบลขนาดกลาง มีงบประมาณจํากัด
เมื่อเทียบกับภารกิจหนาที่ตางๆ ตามกฎหมายที่กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเทศบาลตามกฎหมายอื่น
ตามภารกิจถายโอนฯ ตามนโยบายทองถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
(3) เนื่องจากเทศบาลตําบลบานแปน มีพื้นที่ติดตอกับหลายอําเภอทําใหมีการจราจรบาง
สายมีรถผานไปมาเปนจํานวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง
1.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
เปนการตรวจสอบ ประเมินและกรองปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมในทองถิ่น
ปจจัยใดเปนจุดแข็งหรือจุดออนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่
อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยกําหนดใหมีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 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) ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก ขาว
มะมวง ลําไย และแตงโม ฯลฯ
(5) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑ แหง และโรงเรียนอนุบาล 1 แหง สังกัดเทศบาลตําบลบานแปน
(6) มีการประสานความรวมมือระหวางเทศบาลตําบลบานแปนกับสวนราชการในพื้นที่
(7) มีความสงบไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ

(8) เทศบาลตําบลบานแปนมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแกไข
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 า ศั ก ย ภ า พ ทุ น เดนดานอุตสาหกรรมการ
มนุษย
ทองเทีย่ วและบริการ

2 . ด า น ก า ร 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 ไ ด อ ย า ง
ยั่งยืน

4 . ด า น ก า ร ส ร า ง 4.การเติบโตที่เปนมิตร
โอกาสความเสมอ กับ สิ่ งแวดลอ มเพื่อ 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

56

37

2

2

3.ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสังคม

64

27

ยุทธศาสตรดานการสราง 4.ยุทธศาสตรการ

18

16

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 เ พื่ 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
ระบบการบริ 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
และ ธรร มา ภิ บ า ลใน
สังคมไทย
7.การพัฒนาโครงสราง
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

29

9

169

91

สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

1) โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นดําเนินการจริงตามยุทธศาสตรในภาพรวมที่ไดกําหนดไว จํานวน
169 โครงการ
2) โครงการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น 169 โครงการ โครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติฯ
ป 2563 จํานวน 128 โครงการ ดําเนินการจริง 91 โครงการ คิดเปนรอยละ 53.85 ของจํานวนโครงการ
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)
3) จํานวนยุทศาสตรที่ไมสามารถดําเนินการได มีจํานวน 37 โครงการ ประกอบดวย
3.1 ยุทธศาสตรที่ 1 แผนงานการเคหะและชุมชน จํานวน 7 โครงการ
3.2 ยุทธศาสตรที่ 3 แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 โครงการ
แผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน 2 โครงการ
แผนงานการศึกษา
จํานวน 5 โครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน 6 โครงการ
3.3 ยุทธศาสตรที่ 4 แผนงานบริหารงานทั่วไป
จํานวน 1 โครงการ
3.4 ยุทธศาสตรที่ ๕ แผนงานรักษาความสงบภายใน จํานวน 1 โครงการ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จํานวน ๑4 โครงการ

3.

การติดตามและประเมินผลโครงการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.1 วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
3.1.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร

ดาน

แผนงาน

แผนงานเคหะและชุมชน
ดานบริการชุมชนและสังคม แผนงานการสาธารณสุข
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
แผนงานการศึกษา
พื้นฐานและสิ่งแวดลอม
แผนงานการรักษาความสงบ
ดานบริหารงานทั่วไป
ภายใน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
ดานการเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
เศรษฐกิจ
ดานบริหารงานทั่วไป
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม
ดานบริการชุมชนและ
สังคม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

หนวยงาน
หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก สนับสนุน
กองชาง
อบจ.
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษาฯ
งานปองกันฯ
สํานักปลัด
กองสวัสดิการ
พม.
สังคม
กองวิชาการและ
แผนงาน
งานปองกันฯ
จังหวัด
สํานักปลัด
อําเภอ
กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการ
พม.

แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานการสาธารณสุข
แผนงานสรางความเขมเข็งของ
ชุมชน
แผนงานการศึกษา
กองการศึกษาฯ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ
กองการศึกษาฯ
นันทนาการ

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
27
5,614,300
8
58,150
1
3,395
1

5,525.50

2

30,720

3

57,831

1

9,825

11

205,466.63

5

115,285

4

168,752

3

253,807

ยุทธศาสตร

๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
องคกร

ดาน

ดานบริหารงานทั่วไป

ดานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตรที่ 5 : การอุดหนุน
หนวยงานอื่น

แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการรักษาความสงบ
ภายใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานการเคหะและชุมชน

แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
ดานบริการชุมชนและสังคม และนันทนาการ
แผนงานการสาธารณสุข
รวม

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

ดําเนินการจริง
จํานวน
จํานวนเงิน
โครงการ
(บาท)
11

540,379

5

104,793.10

1

17,000

1

144,895.48

3

1,020,000

กองการศึกษาฯ

3

42,000

กองสาธารณสุข
ฯ

1

120,000

91

8,512,124.71

สวนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานแผนพัฒนาเทศบาล
3.1 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น

3.1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร
ผลการใหคะแนนยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เปนดังนี้

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

ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของ
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
ปร ะ ชา ก ร แ ล ะ ช ว งอ า ยุ แ ล ะ จํ า น ว น
ประชากร ฯลฯ
1.3 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพทางสั ง คม เช น
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข อาชญากรรม
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 ประเพณี
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 ารวจและจัดเก็ บขอ มูลเพื่ อการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมู ล
จปฐ.
1.9 การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ทองถิ่น โดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา
ร ว มตั ด สิ น ใจ ร ว มตรวจสอบ ร ว มรั 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 า ข 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 เ คราะห ที่ ค รอบคลุ ม ความเชื่ อ มโยง
ความสอดคลอ งยุทธศาสตร จังหวั ด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลบานแปน
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 เ คราะหท างสั ง คม 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
ตอการดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) WWeakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ
T-Threat (อุปสรรค)
2.7 สรุ ปประเด็น ปญ หาและความต องการของ
ประชาชนเชิง พื้นที่ มี การนํา เสนอป ญหา ค นหา
สาเหตุของปญหาหรือสมมติฐานของปญหา แนว
ทางการแกไขปญหาหรือวิธีการแกไขปญหา การ
กําหนดวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหา
2.8 สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามงบประมาณที่
ไ ด รั บ แ ล ะ ก า ร เ บิ ก จ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช น สรุ ป
สถานการณการพัฒ นา การตั้ งงบประมาณ การ
เบิ ก จ า ยงบประมาณ การประเมิ น ผลการนํ า
แผนพัฒ นาท องถิ่น ไปปฏิบั ติในเชิ งปริมาณ 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 า นมาและแนวทางการแก ไ ข ป ง บประมาณ 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
ของทองถิ่น ประเด็นป ญหาการพัฒ 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 และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด
สอดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห ง ชาติ แผนการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ
Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกร
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 เ ห็ น ถึ ง ความชั ด เจนในสิ่ ง ที่ จ ะดํ า เนิ น การให
บรรลุวสิ ัยทัศนนั้น

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 ขององคก รปกครองสว นท องถิ่ น ที่ มี
ความชั ด เจน นํ า ไปสู ก ารจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดยระบุแผนงาน
และความเชื่อมโยงดังกลาว
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่น
ที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ
20 ป แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแหง ชาติ
ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด /แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
ยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาขององค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.10 ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปน
โครงการที่เ ปน ชุด กลุมหรือ อัน หนึ่ งอั นเดีย วกั น
ลัก ษณะเดีย วกัน เปน ต น เพื่ อนํ าไปสูก ารจัด 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
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ
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 ผลที่คาดวาจะไดรบั 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 เ คราะห ก รอบการจั ด ทํ า ยุ ท ธศาสตร ข อง
เทศบาลตํ า บลบ า นแป น (ใช ก ารวิ เ คราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ ย นแปลงที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา อย า งน อ ยต อ ง
ประกอบด ว ยการวิ เ คราะห 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
ตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการ
จริง ตามที่ ได กํา หนดไวเทาไหร จํ านวนที่ไ มส ามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหร สามารถอธิบายไดตาม
หลั ก ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ของการพั ฒ นา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
2.2 วิ เ คราะห 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
อํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ
วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิ บั ติ ราชการตามที่ไ ด 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
4

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได

ประเด็นพิจารณา
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
(ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) (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
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โครงการพัฒนา

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของเทศบาลตําบลบานแปนและดําเนินการ
เพื่ อให ก ารพั ฒ นาบรรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น ข องเทศบาล
ตําบลบานแปนที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน
มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนา
อะไรในอนาคต
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง
กํ าหนดวั ตถุ ประสงค สอดคล องกั บความเป นมาของ
โครงการ สอดคล องกั บหลั กการและเหตุ ผล วิ ธี การ
ดํ า เนิ 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 เ ป า ห ม า ย คื อ อ ะ ไ ร มี ผ ล ผ ลิ ต อ ย า ง ไ ร
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 ใหบอกชัดลงไปว าใครคือกลุ มเปา หมาย
หลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
5.4 โครงการมี ความสอดคลองกั บแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป โครงการสอดคลองกับ (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 เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจั ดการภาครัฐ เพื่ อให เกิด ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง
ยั่งยืน
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5.5 เป า หมาย (ผลผลิ ต ของโครงการ) มี ค วาม
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3)
ยึ ด วิ สั ย ทั ศ น ภ ายใต ยุ ทธศาสตร ชาติ 20 ป (4) ยึ ด
เปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึ ดหลักการ
นําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปที่
ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว ภายใต
แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขัน
และการหลุดพ นกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสู ง (2)
การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบ
เพื่ อสร างสังคมสูงวั ยอย างมีคุ ณภาพ (3) การลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาค
และความเปนเมือง (5) การสรางความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การ
บริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจ 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 สร า งสรรค และนวั ต กรรม (3)
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเน น
ภาคบริ ก ารมากขึ้ น รวมถึ ง โครงการที่ เ ติ ม เต็ ม ด ว ย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไ ด เ ป รี ย บ เ ชิ ง เ ป รี ย บ เ ที ย บ เ ช น ด า น เ ก 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
เสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต
หลักประชารัฐ เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐาน
ความพอเพี ย งที่ ป ระชาชนดํ า เนิ น การเองหรื อ ร ว ม
ดํ า เนิ น การ เป น โครงการต อยอดและขยายได เป น
โครงการที่ประชาชนตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมี
ลักษณะที่จะใหทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ท อ งถิ่ น ที่ พั ฒ นาแล ว ด ว ยการพั ฒ นาตามปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มี ค วามสอดคล อ งกั บ เป า หมาย
(ผลผลิ ต ของโครงการ) งบประมาณโครงการพั ฒนา
จะต องคํ านึ งถึ งหลั กสํ าคั ญ 5 ประการในการจั ดทํ า
โครงการไดแก (1) ความประหยัด (Economy) (2)
ความมี ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) (4) ความยุ ติ ธรรม
(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการ
งบประมาณการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตอง
ใหสอดคลองกับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทาง
ชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถิ่น มีความ
โปร ง ใสในการกํ า หนดราคาและตรวจสอบได ใ นเชิ ง
ประจักษ มีความคลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํา
กวารอยละหาของการนําไปตั้งงบประมาณรายจายใน
ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ
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5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับ
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละผลที่ ค าดว า จะได รั บ มี ก ารกํ า หนด
ดัชนีชี้วัดผลงาน (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 การกําหนดความพึงพอใจ การ
กํ า หนดร อ ยละ การกํ า หนดอั น เกิ ด จากผลของ
วัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณคาดวา
จะไดรับ)
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
ผลที่ไ ดรับเปนสิ่ งที่เกิ ดขึ้น ไดจริ งจากการดําเนิ นการ
ตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว ก า ร ได ผ ล ห รื อผ ล ที่ เ กิ ดขึ้ น จ ะ ต อง เ ท า กั บ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได (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
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5
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95

5
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3.3 การติดตามและประเมินผลตามแบบตาง ๆ
3.3.1 แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2563

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 2563
ลําดับ

แผนงาน

1
2
3
4
5
6
7
8

แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานการเกษตร
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
แผนงานการศึกษา
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
รวม

เปาหมาย
งบประมาณ
รอยละ
(ผลผลิตของโครงการ)
ที่ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจัดทํา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง
ตาม
ดําเนิน
(โครงการ)
งบประมาณ
(โครงการ)
(บาท)
(บาท)
แผนพัฒนา การจริง
(โครงการ)
20
17
15
875,000
615,210
85.00
75.00
11
10
7
312,400 120,143.60 90.91
63.64
42
29
28
7,772,600 5,759,195.48 69.05
66.67
22
20
19
595,000 383,616.63 90.91
86.36
4
2
2
44,000
30,720
50.00
50.00
10
5
5
155,000
115,285
50.00
50.00
25
13
9
1,385,600 1,192,147
52.00
36.00
35
26
6
694,000
295,807
74.29
17.14
169

122

91

11,833,600 8,512,124.71

-

-

1) พบวาโครงการที่ดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดมากสุด ไดแก แผนงานสาธารณสุข จํานวนเงิน 383,616.63 บาท คิดเปนรอยละ
86.36 ของจํานวนตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2563
2) พบวาโครงการที่ดําเนินการไดจริง จํานวนเปาหมายที่สามารถดําเนินการไดนอยสุด ไดแก แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
เงิน 295,807 บาท คิดเปนรอยละ 17.14 ของจํานวนตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2563

.

จํานวน

ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามยุทธศาสตรการพัฒนา
ลําดับ
ที่
1

ยุทธศาสตร

งบประมาณ
ที่ตั้งไว
(บาท)

งบประมาณ
ที่เบิกจาย
(บาท)

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ
แลวเสร็จ

จํานวน
โครงการที่
อยูระหวาง
ดําเนินการ

จํานวน
โครงการที่
ไมได
ดําเนินการ

7,774,100.00

5,681,370.50

37

0

7

44,000.00

30,720.00

2

0

0

2

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และการจัดการดานสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

3

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม

1,274,100.00

810,966.63

27

0

14

4

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร

982,400.00

645,172.10

16

0

1

5

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานอุดหนุนหนวยงานอื่น

1,759,000.00

1,343,895.48

9

0

15

11,833,600.00 8,512,124.71

91

0

37

รวม

หมายเหตุ

3.3.3 ผลของการนําแผนพัฒนาทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติที่เทศบาลตําบลบานแปนเปนหนวยดําเนินการ (แบบ ผ.01)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กันยายน 2563
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ
แผนงานการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรพัฒนา
ดานสังคม
- แผนงานบริหารงานทั่วไป
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
รอยละ
จํานวน
ที่อยูในแผนพัฒนา ที่นํามาจัดทํา
ที่ไดดําเนินการ
โครงการตาม
โครงการที่อยู
จํานวนโครงการ
ป 25๖3
งบประมาณ (ดําเนินการแลวเสร็จ) งบประมาณ ระหวางดําเนินการ ที่ไมไดดําเนินการ
(1)
(2)
(3)
3 x 100/(1)

46
1
8
1

34
1
8
1

27
1
8
1

58.70
100.00
100.00
100.00

0
0
0
0

7
0
0
0

2

2

2

100.00

0

0

8
4
13
10
18
11

4
3
11
5
9
9

3
1
11
5
4
3

37.50
25.00
84.62
50.00
22.22
27.27

0
0
0
0
0
0

1
2
0
0
5
6

หมายเหตุ

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

จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ จํานวนโครงการ
รอยละ
จํานวน
ที่อยูในแผนพัฒนา ที่นํามาจัดทํา
ที่ไดดําเนินการ
โครงการตาม
โครงการที่อยู
จํานวนโครงการ
ป 25๖3
งบประมาณ (ดําเนินการแลวเสร็จ) งบประมาณ ระหวางดําเนินการ ที่ไมไดดําเนินการ
(1)
(2)
(3)
3 x 100/(1)
12
6

12
5

11
5

91.67
83.33

0
0

1
0

1
2
3
1
1
21

1
1
3
1
1
17

1
0
3
1
1
3

100.00
0.00
100.00
100.00
100.00
14.29

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
14

169

128

91

53.85

0

37

หมายเหตุ

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กันยายน 2563
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น เทศบาลตําบลบานแปน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
54,000
53,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หองบริการ
ชําระภาษี
1 หอง

หองบริการ
ชําระภาษี
1 หอง

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกและ
รวดเร็วในการ
ใชบริการ

กองชาง

1 โครงการตอเติมสถานที่รับชําระ
ภาษีเทศบาลตําบลบานแปน

ตอเติมหองบริการชําระภาษีขนาด
1.80 ม. x 9.68 ม. มีพื้นที่รวม
17.24 ตร.ม.

2 โครงการกอสรางถนน คสล.
บริเวณซอย 2 - สวนนายยงยุทธ
บานขวาง หมูที่ 2 ต.หนองหนาม

กอสรางถนน คสล. บริเวณซอย 2 –
สวนนายยงยุทธ บานขวางขนาดกวาง
3.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม.
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 175 ตร.ม.

97,000

94,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

3 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก
คอนกรีต (แบบ Overlay) สาย
หนาวัดบูชา-บานมวง หมูที่ 5
ต.บานแปน

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) สายหนาวัดบูชา-บานมวง
หมูที่ 5 -ชวงที่ 1 กวางเฉลี่ย 4.50 ม.
ยาว 67 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
ชวงที่ 2 กวางเฉลี่ย 4.00 ม. ยาว
208 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
ชวงที่ 3 กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว
105 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา
1,658.50 ตร.ม.

500,000

434,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
327,000
293,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี
จํานวน ๑ ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
แหง
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

90,800

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี
จํานวน ๑ ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
แหง
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

346,000

344,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี
จํานวน ๑ ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
แหง
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

500,000

498,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี
จํานวน ๑ ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
แหง
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

4 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอย 1 บานขวาง หมูที่ 2
ต.หนองหนาม

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ซอย 1 หมู 2 บานขวาง ขนาด
ปากรางกวางไมนอยกวา 0.30 ม.
ยาวรวมไมนอยกวา 134 ม. สูงไม
นอยกวา 0.30 ม.

5 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอย1 (บานลอง)
บานหนองเตา หมูที่ 3
ต.บานแปน

กอสรางรางระบายน้ํา ซอย 1
(บานลอง) หมู 3 บานหนองเตาขนาด
กวางไมนอยกวา 0.30 ม. ยาว 44 ม.
ลึกไมนอยกวา 0.30 ม.

92,000

6 โครงการากอสรางรางระบายน้ํา
คสล.ซอยเทศบาลตําบล
บานแปน 1 หมูที่ 3
บานหนองเตา

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย
เทศบาลตําบลบานแปน 1 หมู 3
บานหนองเตา ขนาดปากรางไมนอย
กวา 0.30 ม. ยาวรวมไมนอยกวา
120 ม. ลึกไมนอยกวา 0.70 ม.

7 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.บริเวณหนาบานนางอนัญญา
หมื่นสิทธิโรจนและบริเวณ ซอย1
หมูที่ 8 ต.บานแปน

กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหนาบานนางอนัญญา
หมื่นสิทธิโรจน และบริเวณซอย 1
บานมวง ขนาดปากรางกวางไมนอย
กวา 0.30 ม. ยาวรวมไมนอยกวา
203 ม. ลึกไมนอยกวา0.30-0.50 ม.

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
89,000
88,000

8 โครงการปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อใช
ในการเกษตรบานแปน หมูที่ 6
ต.บานแปน

กอสรางโรงสูบน้ํา ขนาดกวาง
2.00 x 2.00 ม. และติดตั้งซัมเมิรส
ขนาด 7.5 HP 380 V พรอมติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาขนาด 15 A 3 เฟส

9 โครงการกอสรางถนน คสล.
บริเวณซอย 4 เชื่อมถนน
ประชารัฐพัฒโน หมูที่ 8
บานรั้ว-ทุง ต.หนองหนาม

กอสรางถนน คสล. ซอย 4 เชื่อมถนน
ประชารัฐพัฒโน หมู 8 บานรั้ว-ทุง
ขนาดกวาง 3.50 – 4.00 ม. ยาว
113 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 423..75 ตร.ม.

239,000

10 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย
บานชายสิน บานบอโจง หมูที่ 1
ต.หนองหนาม

กอสรางถนน คสล. ซอยบานนาย
ชายสิน หมู1 บานบอโจง ขนาดกวาง
3.00 ม. ยาว 84 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
423.75 ตร.ม.

11 โครงการกอสรางศาลาเอนก
กอสรางศาลาเอนกประสงค สุสาน
ประสงคสุสานบานบอโจง หมูที่ 1 บานบอโจง กวาง 8 ม. ยาว 10 ม.
ต.หนองหนาม
สูง 5.00 ม. หรือมีพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 80 ตร.ม.

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

โรงสูบน้ําเพื่อ ประชาชนไดมีน้ํา
การเกษตร ใชในการเกษตร
จํานวน ๑ อยางพอเพียง
แหง

กองชาง

194,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

143,000

125,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

167,000

159,000

ประชาชนมีระบบ
ศาลาเอนก
สาธารณูปการที่ ประสงค จํานวน
ทั่วถึงและได
๑ หลัง
มาตรฐาน

ประชาชนมีสถาน
ที่สําหรับใชในการ
จัดกิจกรรมของ
ชุมชน

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
76,000
76,000

12 โครงการขยายสะพานบริเวณ
เสื้อบาน บานรองอุย หมูที่ 2
ต.หนองหนาม

ขยายคอสะพานบริเวณเสื้อบาน
บานรองอุย ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 1.50 ม. สูง 2.60 ม. พรอม
ราวกันตก

13 โครงการกอสรางรั้วสุสานบาน
บอโจง หมูที่ 1 ต.หนองหนาม

กอสรางรั้วสุสานบานบอโจง ยาว
53 ม. สูง 1.60 ม.

163,000

133,000

14 โครงการวางทอระบายน้ําคอน
กรีตเสริมเหล็ก ซอยขางวัด
บานแปนหมูที่ 6 ต.บานแปน

วางทอระบายน้ํา คสล. ซอยขางวัด
บานแปน ขนาดปากรางกวางไมนอย
กวา 0.30 ม. ชั้น 3 ยาวรวม 97 ม.
พรอมบอพักสําเร็จรูป ขนาด
0.65 x0.75 จํานวน 9 บอพัก

136,000

136,000

15 โครงการจัดซื้ออุปกรณ DLTV

จัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

30,700

27,400

16 โครงการกอสรางอาคารเอนก
ประสงคขนาดเล็กมีชั้นลอย
ตอกเสาเข็ม ร.ร. อนุบาล

กอสรางอาคารเอนกประสงค ขนาด
เล็กมีชั้นลอย ตอกเสาเข็ม ร.ร. อนุบาล
ตามแบบกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น

7,909,500

6,155,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีระบบ ขยายคอสะพาน ประชาชนและ
สาธารณูปการที่
จํานวน ๑
ผูสัญจรมีความ
ทั่วถึงและได
แหง
สะดวกปลอดภัย
มาตรฐาน

กองชาง

หมู 1
บานหนองหนาม

กอสรางรั้ว
1 แหง

สามารถปองกัน
ทรัพยสินของหมู
บานไมใหสูญหาย

กองชาง

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ทอระบายน้ํา

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

อุปกรณ DLTV
จํานวน ๑ ชุด

จํานวน ๑
แหง

ประชาชนมีระบบ อาคารเอนก
สาธารณูปการที่
ประสงค
ทั่วถึงและได
จํานวน ๑ แหง
มาตรฐาน

ประชาชนและ กองการศึกษา
หนวยงานตางๆ
ไดรับความสะดวก

ประชาชนและ
หนวยงานตางๆ
มีสถานที่สําหรับ
จัดกิจกรรม

กองการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

17 โครงการกอสรางพนังกั้นดิน
ขางบานนายอราม (ซอย 4)
บานขวาง หมูที่ 2 ต.หนองหนาม
(งบจายขาดเงินสะสม)
18 โครงการวางทอระบายน้ํา ซอย
หลังวัดบานรั้ว-ทุง (เชื่อมของเดิม)
หมูที่ 8 ต.หนองหนาม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
กอสรางพนังกันดินขางบานนายอราม
(ซอย 4) หมู ๒ บานขวาง ขนาดกวาง
1.50 ม. สูง 2.00 ม. ยาว 25 ม.

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
161,000
160,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน
ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ผลที่ไดรับ
เชิงคุณภาพ

พนังกันดิน

ลดการพังทลาย

จํานวน ๑
แหง

ของดิน

ทอระบายน้ํา

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
ปญหาที่เกิดจาก
น้ําทวมขังลดลง

กองชาง

ประชาชนใน
ชุมชนมีน้ําดื่มที่
สะอาดและได
มาตรฐาน

กองชาง

171,000

19 โครงการติดตั้งอุปกรณผลิตน้ําดื่ม ติดตั้งอุปกรณผลิตน้ําดื่ม RO บานบูชา
RO บานบูชา หมูที่ 5 ต.บานแปน

244,000

240,000

ประชาชนมีระบบ ติดตั้งอุปกรณ
สาธารณูปโภคที่ ผลิตน้ําดื่ม RO
ทั่วถึงและได
จํานวน 1 แหง
มาตรฐาน

(งบจายขาดเงินสะสม)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

วางทอระบายน้ํา ซอยหลังวัดบาน
รั้ว-ทุง (เชื่อมของเดิม) ทอ คสล.
ø 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) จํานวน 64
ทอน ความยาว 69 ม. พรอมบอพัก
ขนาด 1 x 1 ม. จํานวน 5 บอ

(งบจายขาดเงินสะสม)

165,500

ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน ๑
แหง

กองชาง

20 โครงการปรับปรุงบอเกษตร
(บอปากกอง) บานมวง หมูที่ 8
ต.บานแปน
(งบจายขาดเงินสะสม)

โครงการปรับปรุงบอเกษตร
(บอปากกอง) บานมวง หมูที่ 9

125,700

125,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ปรับปรุง
บอเกษตร
จํานวน ๑
แหง

ประชาชนไดมีน้ํา
ใชในการเกษตร
อยางพอเพียง

กองชาง

21 โครงการปรับปรุงบอเกษตร
(บอตนกวาว) บานมวง หมูที่ 8
ต.บานแปน
(งบจายขาดเงินสะสม)

โครงการปรับปรุงบอเกษตร
(บอตนกวาว) บานมวง หมูที่ 9

125,700

125,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ปรับปรุง
บอเกษตร
จํานวน ๑
แหง

ประชาชนไดมีน้ํา
ใชในการเกษตร
อยางพอเพียง

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
133,000
133,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

22 โครงการติดตั้งเสียงตามสาย
หมูบานรั้ว-ทุง หมูที่ 8
ต.หนองหนาม
(งบจายขาดเงินสะสม)

ติดตั้งเสียงตามสายหมูบาน หมู 8
บานรั้ว-ทุง

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก (Overlay)
ซอยโรงงานสืบสวรรค บานบูชา
หมูที่ 5 ต.บานแปน

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติก คอนกรีต (Overlay) ซอย
หลังโรงงานสืบสวรรค บานบูชา
ขนาดกวาง ๓.๕0 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 10๗ ม.และขนาดกวาง ๓.๐๐ ม.
ยาว ๑๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม.ความยาว
รวม ๑๑๗ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา ๔๐๔.๕๐ ตร.ม.

124,600

88,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ซอย
เจจิต(ชวงที่ 2) บานบูชา ขนาดกวาง
4.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 26 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
104 ตร.ม.

34,400

24,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

(งบจายขาดเงินสะสม)

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก (Overlay)
ซอยเจจิต (ชวงที่2) บานบูชา
หมูที่ 5 ต.บานแปน
(งบจายขาดเงินสะสม)

ประชาชนมีระบบ ติดตั้งเสียงตาม
สาธารณูปการที่ สาย จํานวน
ทั่วถึงและได
๑ แหง
มาตรฐาน

ประชาชนไดรับ
ขอมูลขาวสารที่
ถูกตองทันตอ
เหตุการณ

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก (Overlay)
ซอย 1 (บานลอง) บานหนองเตา
หมูที่ 3 ต.บานแปน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
132,000
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

(งบจายขาดเงินสะสม)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ซอย 1
(บานลอง) บานหนองเตา ขนาดกวาง
3.50 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 125 ม.
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา
437.5 ตร.ม.

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก (Overlay)
ซอย 11 บานบอโจง หมูที่ 1
ต.หนองหนาม
(งบจายขาดเงินสะสม)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ซอย
11 บานบอโจง ขนาดกวาง 3.50 ม.
หนา 0.05 ม. ยาว 87 ม. หรือมี
พื้นที่ไมนอยกวา 304.5 ตร.ม.

146,000

145,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก (Overlay)
ซอย 3 บานบอโจง หมูที่ 1
ต.หนองหนาม

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวพารา
แอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ซอย
3 บานบอโจง ขนาดกวาง 4..00 ม.
หนา 0.05 ม. ยาว 118 ม. และ
กวาง 3.00 ม. หนา 0.05 ม. ยาว
21 ม. ความยาวรวม ๑๓9 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 535 ตร.ม.

254,000

253,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

(งบจายขาดเงินสะสม)

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล.ซอย 1 (บานถ้ํา)
บานหนองหนาม หมูที่ 3
ต.หนองหนาม
(งบจายขาดเงินสะสม)
29 โครงการกอสรางถนน คสล.
สายรองอุย-บานขวาง (ชวงที่ 4)
บานขวาง หมูที่ 2 ต.หนองหนาม
(งบจายขาดเงินสะสม ตามมติ
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
30 พ.ค. 2562)
30 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนางบุญฤทธิ์ สุโรจน
บานมวง หมูที่ 8 ต.บานแปน
(งบจายขาดเงินสะสม ตามมติ
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
30 พ.ค. 2562)
31 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 2 บานหนองเตา หมูที่ 3
ต.บานแปน
(งบจายขาดเงินสะสม ตามมติ
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
30 พ.ค. 2562)

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอย 1
(บานถ้ํา) หมู 3 ขนาดกวาง 0.30 ม.
ยาว 187 ม. ลึกไมนอยกวา 0.30 ม.
กอสรางถนน คสล. สายรองอุยบานขวาง (ชวงที่ 4) หมู 2 บานขวาง
ขนาดกวาง 4.00 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 127 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 508 ตร.ม. ตามแบบ
แปลนแผนผังของเทศบาล
กอสรางถนน คสล.ซอยนางบุญฤทธิ์
สุโรจน บานมวงหมู 8 ต.บานแปน
ขนาดกวาง 2.50 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 50 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
125 ตร.ม.ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบานแปน
กอสรางถนน คสล. ซอย 2 หมูที่ 3
บานหนองเตา ขนาดกวาง 5.00 ม.
หนา 0.๑5 ม. ยาว 1๐๐ ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา ๕๐๐ ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
401,000
400,000

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี
จํานวน ๑ ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
แหง
จากน้ําทวมขัง
ลดลง
ถนน 1 สาย
ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

256,000

217,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

65,000

53,500

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

279,000

214,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
161,000
130,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

32 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย3 บานรั้ว-ทุง หมูที่ 8
ต.หนองหนาม

กอสรางถนน คสล. ซอย 3 หมู 8
บานรั้ว-ทุง ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาว
97 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว
จราจรไมนอยกวา 291 ตร.ม.

33 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 3 บานหนองหนาม หมูที่ 3
ต.หนองหนาม

กอสรางถนน คสล.ซอย 3 หมู 3
บานหนองหนาม ขนาดกวาง 3.50 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 127 ม.หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 444.5 ตร.ม.

528,000

375,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

34 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกกรีต
(Overlay) ซอยเทศบาลตําบล
บานแปน 42 หมูที่ 6
ต.บานแปน
(งบจายขาดเงินสะสม)

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติก คอนกรีต (แบบ Overlay)
ซอยเทศบาลตําบลบานแปน 42
หมู 6 บานแปน ขนาดกวาง 4.00 ม.
ยาว 175 ม. หนา 0.05 ม.หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 700 ตร.ม.

212,000

161,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

35 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอยบานนายสมจิตร กิตติกาศ
บานมวง หมูที่ 8 ต.บานแปน
(งบจายขาดเงินสะสม ตามมติ
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
30 พ.ค. 2562)

กอสรางถนน คสล.ซอยบานนาย
สมจิตร กิติกาศ บานมวง หมู 8
ขนาดกวาง 2.50 ม. หนา 0.15 ม.
ยาว 36 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา
90 ตร.ม. ตามแบบแปลนแผนผัง
ของเทศบาลตําบลบานแปน

46,000

38,500

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

36 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติก (Overlay)
ถนนสายประชารัฐพัฒโน
หมูที่ 2 ต.หนองหนาม
(งบจายขาดเงินสะสม)

37 โครงการกอสรางถนน คสล.
ซอย 5 เชื่อมซอย 6 บานรั้ว-ทุง
หมูที่ 8 ต.หนองหนาม
(งบจายขาดเงินสะสม ตามมติ
สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2
30 พ.ค. 2562)
38 โครงการกอสรางอาคารเอนก
ประสงคบริเวณดานหลังอาคาร
เอนกประสงค บานเสง หมูที่ 7
ต.บานแปน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอนกรีต (Overlay) ถนนสาย
ประฃารัฐพัฒโน หมูที่ 2 ชวงที่ 1
ขนาดกวาง 5.00 ม. หนา 0.05 ม.
ยาว 619 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม
นอยกวา 3,095 ตร.ม.
ชวงที่ 2 ขยายไหลทาง กวางขางละ
0.50 ม. ทั้งสองขาง หนา 0.05 ม.
ยาว 240 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไมนอยกวา 240 ตร.ม.
กอสรางถนน คสล. ซอย 5 เชื่อม
ซอย 6 หมูที่ 8 บานรั้ว-ทุง
ต.หนองหนาม ขนาดกวาง 3.00 ม.
หนา 0.15 ม. ยาว 64 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 192 ตร.ม.
ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาล
ตําบลบานแปน
กอสรางอาคารเอนกประสงคหมูบาน
บริเวณดาน หลังอาคารเอนกประสงค
หมูบาน ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 16 ม.
สูง 3.40 ม.หรือมีพื้นที่ใชสอยไม
นอยกวา 96 ตรม.

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
1,042,000 720,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

ประชาชนมีสถาน
ที่สําหรับใชในการ
จัดกิจกรรมของ
ชุมชน

กองชาง

95,000

82,000

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

500,000

ยังไมได
ดําเนินการ
กันเงินไปป
63

ประชาชนมีระบบ
ศาลาเอนก
สาธารณูปการที่ ประสงค จํานวน
ทั่วถึงและได
๑ หลัง
มาตรฐาน

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 โครงการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก
ซอยหนาโรงเรียนบานแปน
พิทยาคม หมูที่ 3 บานหนองเตา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กบริเวณประปา
ซอยหนาโรงเรียนบานแปนพิทยาคม
หมูที่ 3 บานหนองเตา

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
62,000
ยังไมได
ดําเนินการ

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ติดตั้งถังกรอง
สนิม จํานวน
๑ แหง

ประชาชนมีน้ํา
สําหรับใชอุปโภค
และบริโภคที่
สะอาดปลอดภัย
เปนไปตามมาตร
ฐานของกรม

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

อนามัย

40 โครงการกอสรางถนนลูกรัง
บดแนน ซอยจันยาพร บานแปน
หมูที่ 6 ต.บานแปน
(งบจายขาดเงินสะสม)

กอสรางถนนลูกรังบดอัดแนน ซอย
จันยาพร บานแปน หมูที่ 6 ขนาด
กวาง 4.00 ม. หนา 0.30 ม. ยาว
106 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไมนอย
กวา 242 ตร.ม.

41,200

ยังไมได
ดําเนินการ
เนื่องจากไมมี
ผูรับเหมา

ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
มาตรฐาน

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

41 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ
เสริมผิวแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) ซอยขางวัดบานแปน
หมูที่ 6 ต.บานแปน

ปรับปรุงผิวจราจรแบบเสริมผิวแอส
ฟลทติกคอน กรีต (Overlay) ซอย
ขางวัดบานแปน หมูที่ 6 บานแปน
ขนาดกวาง 3.00 ม. ยาวรวมไมนอย
กวา 144 ม. หนา 0.05 ม. หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมนอยกวา 432 ตร.ม.

149,000

กันเงินไปป 63 ประชาชนมีระบบ
เปนโครงการที่ สาธารณูปการที่
ตั้งรายการใหม
ทั่วถึงและได
โดยการโอนงบ
มาตรฐาน
จากโครงการ
ลําดับที่ 42,
43 ตามมติสภา
สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1
5 เม.ย. 62

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
74,000 โอนลดไปตั้งเปน ประชาชนมีระบบ
รายการใหม สาธารณูปการที่
ทั่วถึงและได
ลําดับที่ 41
มาตรฐาน
ตามมติสภา
สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1
5 เม.ย. 62

42 โครงการกอสรางถนนแอสฟลติก
คอนกรีตซอยขางวัดบานแปน
บานแปน หมูที่ 6 ต.บานแปน

กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
(Overlay) ซอยขางวัดบานแปน
ขนาดกวาง 2.50 ม. ยาว 98 ม.
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมีพื้นที่
ผิวจราจรไมนอยกวา 245 ตร.ม.

43 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา
คสล. ซอยขางวัดบานแปน
หมูที่ 6 ต.บานแปน

กอสรางรางระบายน้ํา คสล. ซอยขาง
วัดบานแปน ขนาดปากรางกวางไม
นอยกวา 0.30 ม. ยาวรวมไมนอย
กวา 98 ม. ลึกไมนอยกวา 0.30 0.50 ม.

221,000

ขุดลอกลําเหมืองกลางหมู 7 บานเสง
ขนาดปากกวาง 0.80 ม. กนราง
กวาง 0.43 ม. ลึก 0.30 ม. ยาว
1,561 ม. พรอมวางทอ Ø 0.60 ม.
ชั้น 3 จํานวน 140 ทอน และบอพัก
สําเร็จรูป จํานวน 15 บอ

400,000

(งบจายขาดเงินสะสม)

44 โครงการขุดลอกลําเหมืองกลาง
บานเสง หมูที่ 7 ต.บานแปน
(งบจายขาดเงินสะสม)

รวม 44 โครงการ

โอนลดไปตั้งเปน ประชาชนมีระบบ
รายการใหม สาธารณูปการที่
ลําดับที่ 14 และ ทั่วถึงและได
41 ตามมติสภา
มาตรฐาน
สมัยวิสามัญ
สมัยที่ 1
5 เม.ย. 62
ยกเลิก
โครงการ
เปลี่ยนเขา
สภาใหม

17,052,800 12,849,700

ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
บริหารจัดการน้ํา
ของชุมชนเพิ่มขึ้น

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ถนน 1 สาย

ประชาชนและ
ผูใชถนนมีความ
สะดวกปลอดภัย

กองชาง

รางระบายน้ํา การระบายน้ํามี
จํานวน ๑ ประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึ้น ปญหาที่เกิด
แหง
จากน้ําทวมขัง
ลดลง

กองชาง

ขุดลอก
ลําเหมือง
1 แหง

การระบายน้ํามี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ปญหาที่
เกิดจากน้ําทวม
ขังลดลง

กองชาง

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการคืนน้ําใสใหลําน้ํากวง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
กําจัดผักตบชวา บริเวณลําน้ําแมกวง

รวม 1 โครงการ

ลําดับ
ที่

1.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการเมืองสวยใส ไรมลพิษ

รณรงคลดการเผาขยะและทิ้งขยะ
ลงในแมน้ํา ลําคลอง ถนนและที่
สาธารณะ

2 โครงการรณรงคคัดแยกขยะ
ในชุมชน

รณรงคการคัดแยกขยะในชุมชน
ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชน
และกิจกรรมจัดตั้งธนาคารใบไมเพื่อ
ทําปุยหมักชีวภาพและรณรงคคัดแยก
ขยะในชุมชน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
30,000
24,668

30,000

มีการขุดลอก/
กําจัดวัชพีช
ผักตบชวาในลํา
น้ําแมกวง

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
ดําเนินการ
ตลอดทั้งป

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ในชุมชนมีสิ่งแวด งานปองกันฯ
ลอมที่ดีขึ้นสงผล สํานักปลัดฯ
ใหบานเมืองนาอยู

24,668

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
10,000
9,750

20,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

18,900

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนในเขต
เทศบาลรวมกัน
เฝาระวังการเผา
ขยะในชุมชน

ดําเนินการ
ตลอดทั้งป

การกําจัดขยะ
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

ประชาชนในเขต
เทศบาลรูจักการ
คัดแยกขยะอยาง
ถูกตอง

ดําเนินการ
ตลอดทั้งป

การกําจัดขยะ
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการชุมชนอาสาพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ดําเนินการพัฒนาหมูบาน ปรับปรุง
ภูมิทัศนที่อยูอาศัย ทําความสะอาด
ถนนที่ทางสาธารณะและจัดกิจกรรม
ใหชุมชนนาอยู

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
30,000
27,100 ชุมชนเกิดความ
สามัคคีและเปน
หมูบานจัดการ
สุขภาพ

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการ
กอง
ชุมชนมีสิ่งแวด
จํานวน ๑ ครั้ง ลอมที่ดีขึ้นสงผล สาธารณสุขฯ
ใหบานเมืองนา
อยูและประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น

4 โครงการอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู
ชุมชน

จัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหชุมชน

10,000

10,000

5 โครงการลดโลกรอนดวยสองมือเรา รณรงคการใชถุงผาแทนถุงพลาสติก

10,000

9,400

มลพิษทางดาน
สิ่งแวดลอมลดลง

ดําเนินการ ชุมชนมีคุณภาพ
จํานวน ๑ ครั้ง ชีวิตที่ทั้งดาน
รางกายและจิตใจ

กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
ปริมาณการเกิด ดําเนินการ ชุมชนมีสิ่งแวด
คารบอนฯ และ จํานวน ๑ ครั้ง ลอมที่ดีขึ้นสงผล สาธารณสุขฯ
ภาวะโลกรอน
ใหบา นเมืองนาอยู
ลดลง

6 โครงการหมูบานตัวอยาง
หนาบาน นามอง

ประชาสัมพันธใหประชาชนรวมในการ
ดําเนินการพัฒนาหมูบาน และตรวจ
เยี่ยมประเมินหมูบาน

20,000

19,986

ดําเนินการ ชุมชนมีสิ่งแวด
กอง
ชุมชนอยูในสิ่ง
แวดลอมที่ดีคนใน จํานวน ๑ ครั้ง ลอมที่ดีขึ้นสงผล สาธารณสุขฯ
ชุมชนไมเกิดโรค
ใหบา นเมืองนาอยู

7 โครงการออมบุญ ออมขยะ
ออมเบี้ย

จัดกิจกรรมออมบุญ ออมขยะ ออมเบี้ย
โดยใหคนในชุมชนคัดแยกขยะและนํา
มาจําหนายเพื่อเปนสวัสดิการแกคน
ในชุมชน

10,000

9,750

ประชาชนในเขต
เทศบาลรูจักการ
คัดแยกขยะและมี
รายไดจากการ

ดําเนินการ
ตลอดทั้งป

การกําจัดขยะ
ของเทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กอง
สาธารณสุขฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการน้ําประปาปลอดภัย
เทศบาลต.บานแปน

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําประปาหมูบาน
ในเขตเทศบาลําตบลบานแปน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
10,000
9,950

ตัวชี้วัด
(KPI)
ประชาชนในเขต
เทศบาลไมเกิด
โรคที่เกิดจากน้ํา
เปนสาเหตุ

9 โครงการรักษบานเกิด สรางถิ่น
กําเนิดใหนาอยู

ปลูกจิตสํานึกใหประชาชนรักษ
บานเกิด

รวม 9 โครงการ

20,000

19,845

140,000

134,681

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
ดําเนินการ
ตลอดทั้งป

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

น้ําประปาของ กองสาธารณสุข
ชุมชนในเขต
รวมกับสํานัก
เทศบาลเปนไป งานนิคมอุตสาตามเกณฑมาตร หกรรม ภาค
ฐานของกรม
เหนือ จ.ลําพูน
อนามัย
และศูนยทันต
สาธารณสุข
ระหวางประเทศ
จ.เชียงใหม

กอง
ประชาชนมีสํานึก ดําเนินการ ประชาชนมีสํานึก
หวงแหนบานเกิด จํานวน ๑ ครั้ง หวงแหนบานเกิด สาธารณสุขฯ

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการคลินิกเกษตร

จัดทําคลินิกเกษตรเพื่อเปนการ
สงเสริมอาชีพและรายไดของประชาชน

2 โครงการสงเสริมกิจกรรมศูนย
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
เทศบาลตําบลบานแปน

ดําเนินการสงเสริมกิจกรรมศูนยถาย
ทอดเทคโนโลยี

รวม 2 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
15,000
14,950 ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายไดที่เพิ่ม
ขึ้น

29,000

15,770

44,000

30,720

ประชาชนมีอาชีพ
และมีรายไดที่เพิ่ม
ขึ้น

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

ประชาชนและ
กองสวัสดิการ
เกษตรกรในพื้นที่
พัฒนาผลผลิต
ลําไยทั้งในและ
นอกฤดู

ดําเนินการ
1 ครั้ง

ประชาชนและ
กองสวัสดิการ
เกษตรกรในพื้นที่
ไดรับความรูจาก
ศูนยฯ เพื่อนําไป
พัฒนาผลผลิต

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
44,000
35,906

๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนา
เทศบาล "แผนกินได"

ออกประชาคมหมูบาน จัดประชุม
คณะกรรมการในการจัดทําแผนตางๆ
ทําแผนตาง ๆ

2 โครงการเปดบานแปนสู

15,000

อาเซียน "BP FOR AEC"

- ฝกอบรม รณรงคใหความรูเพื่อ
เตรียมความพรอมเขาสูอาเซียน

3 โครงการนักประชาสัมพันธ
รุนเยาว

- ฝกอบรมใหความรูความเขาใจ
ทักษะการพูด การแสดงออก

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ไดขอมูลพื้นฐานที่
เปนปจจุบันเพื่อ
ใชประกอบการ
จัดทําโครงการ
แกไขปญหาใหแก
ประชาชนในพื้นที่

ดําเนินการ
8 ครั้ง

ปญหาความเดือด
รอนของประชาชน
ในเขตเทศบาลได
รับการแกไข

กองวิชาการ
และแผนงาน

ผูเขารวมโครงการ
สามารถนําสินคา
เขาสูตลาด
ออนไลนได

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

ผูเขารวมโครงการ
สามารถขยาย
ตลาดออนไลนไป
ยังกลุมผูซื้อได
อยางหลากหลาย

กองวิชาการ
และแผนงาน

7,275
ประชาชนสามารถ
บูรณาการ
แกไขปญหาเบื้อง
โครงการรวมกับ ตนไดดวยตนเอง
โครงการที่ 2

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

ประชาชนไดทราบ
สิทธิและความคุม
คุมครอง สามารถ
แกไขปญหาเบื้อง
ตนไดดวยตนเอง

กองวิชาการ
และแผนงาน

14,650

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการอบรมใหความรูดาน - อบรม ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา
กฎหมาย
ศักยภาพของคณะทํางาน ผูนํา
ชุมชน และจัดตั้งกลุมนักกฎหมาย
นอยเพื่อใหความรูเบื้องตนแก
ประชาชนในเขตเทศบาล
รวม 4 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
15,000
ไมไดดําเนิน
การ เนื่องจาก
การระบาดของ
โรค COVID 19
89,000

57,831

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

ลําดับ
ที่

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
25,000
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
ระบาดของโรค
COVID 19

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

1 โครงการบานแปนรวมใจ
ขจัดภัยยาเสพติด

- จัดกิจกรรมรณรงคและสงเสริม
ความรูเกี่ยวกับยาเสพติดใหแก
นักเรียนในเขตเทศบาลฯ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อปพร.

- ฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาที่
อปพร.

15,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
ระบาดของโรค
COVID 19

-

-

-

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

3 โครงการลดอุบัติเหตุทางถนน - รณรงคใหความรูในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน

20,000

9,825

อัตราการเกิดอุบัติ
เหตุในชวงเทศกาล
ลดลง

ดําเนินการ
๒ ครั้ง

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

60,000

9,825

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช
รถใชถนนมากขึ้น
ลดความสูญเสีย
ชีวิตและทรัทยสิน

รวม 3 โครการ

ลําดับ
ที่

3.3 แผนงานสาธารณสุข
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการเทศบาลหวงใยใสใจ จัดฝกอบรมใหความรูและสาธิต
สุขภาพผูสูงอายุและดอย
ฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
โอกาส
แบบพึง่ ตนตามหลักแพทยวิถีธรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

2 โครงการน้ําประปาปลอดภัย
เทศบาลตําบลบานแปน

จัดฝกอบรมใหความรูตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา น้ําประปา
ตูหยอดน้ําเหรียญ โรงงานผลิต
น้ําดื่ม ชุมชน

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
450
10,000
ผูสูงอายุในเขต
บูรณาการรวม เทศบาลมีสุขภาพ
กับหนวยงานอื่น
ที่แข็งแรง

10,000

9,950

ประชาชนในเขต
เทศบาลไมเกิด
โรคที่เกิดจากน้ํา

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

ประชาชนมีการ
ปรับเปลี่ยนเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
บริโภคอาหาร
ซึ่งสงผลใหสุขภาพ
ดีขึ้น

ดําเนินการ
1 ครั้ง

เปนสาเหตุ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

น้ําประปาของ กองสาธารณสุข
ชุมชนในเขต
รวมกับสํานัก
เทศบาลเปนไป งานนิคมอุตสาตามเกณฑมาตร
หกรรม ภาค
ฐานของกรม
เหนือ จ.ลําพูน
อนามัย
และศูนยทันต
สาธารณสุข
ระหวางประเทศ
จ.เชียงใหม

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนนําสุขภาพในชุมชน

จัดฝกอบรมใหความรูในการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันโรคและศึกษา
ดูงานกลุมองคกรที่มีความเปนเลิศ
ในการดูแลสุขภาพประชาชน

10,000

9,350

ชุมชนมีระบบการ
ควบคุมและดูแล
สุขภาพ

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

แกนนําสุขภาพ
ชุมชนมีการพัฒนา
ความรู ความ
สามารถ ที่จะนํา
ไปสูการแกปญหา
สุขภาพของคนใน
ชุมชน

กอง
สาธารณสุขฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
22,320
30,000

4 โครงการรณรงคปองกัน
การควบคุมโรคไขหวัดนก

จัดฝกอบรมใหความรูการปองกัน
ควบคุมโรคและพนยาเคมีปองกัน
ในโรงเรือนที่เลี้ยงสัตวปก

5 โครงการรณรงคปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก

จัดฝกอบรมใหความรูประชาสัมพันธ
สํารวจลูกน้ํายุงลายทําลายแหลง
เพาะพันธุ โดยการใสทราย
Temephos 1%

60,000

๖ โครงการสัตวปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา
ตามปณิธานศ.ดร.สมเด็จ
พระเจาลูกเธอเจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี

จัดฝกอบรมใหความรูแกเจาของ
สัตวการปองกันโรค และนําสัตว
เลี้ยงมารับวัคซีน รณรงคการฉีด
วัคซีน

7 โครงการรณรงคปองกัน
โรคเอดส

จัดฝกอบรมใหความรูและรณรงค
เผยแพรความรูการจัดนิทรรศการ
การประกวดเรียงความการปองกัน
โรคเอดส

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมูบานมีการ
รณรงคทําลายเชื้อ
ไขหวัดนก

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

ประชาชนและ กองสาธารณสุข
เกษตรกรมีความรู และอาสาสมัคร
ในการเลี้ยงสัตวปก ปศุสัตวทุกหมู
ปองกันตนเองจาก บานในเขต
โรคไขหวัดนก
ทต.บานแปน

56,932.63

ทุกหมูบานมีการจัด

กิจกรรมรณรงค

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

อัตราผูปวยดวย
โรคไขเลือดออก
ลดลง

กอง
สาธารณสุขฯ

10,000

5,450

สุนัขและแมวไดรับ
วัคซีน ๗๐ %

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

ลดอัตราการเกิด
โรคพิษสุนัขบา
และลดการเพิ่ม
ประชากรสุนัขแมว

กองสาธารณสุข
และสํานักงาน
ปศุสัตว อ.เมือง
ลําพูนและสํานัก
งานปศุสัตว
จังหวัดลําพูน

10,000

10,000

โรคติดตอทางเพศ
สัมพันธในวัยรุน
ลดลง

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

ประชานไดรูถึงวิธี
ปองกันและลด
อัตราความเสี่ยงใน
การติดเชื้อไดรูถึง
วิธีการดูแลและอยู
รวมกับผูติดเชื้อ

กอง
สาธารณสุขฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

8 โครงการสงเสริมสุขภาวะทาง จัดฝกอบรมใหความรูสงเสริมสุขภาวะ
เพศในชุมชน
ทางเพศการปองกันและแกไขการ
ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน

9 โครงการหมูบานจัดการ
ดานสุขภาพ

กิจกรรมรณรงคเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพดวยหลัก 8 อ.2 ส. การจัด
นิทรรศการการประกวดอาหารเมนู
ชูสุขภาพ การประกวดออกกําลังกาย
10 โครงการอาหารปลอดภัยและ จัดฝกอบรมใหความรูอาหาร
คุมครองผูบริโภค
ปลอดภัยและคุมครองผูบริโภค
แกผูประกอบรานคา แผงลอย
จําหนายอาหาร ตลาดสด
11 โครงการเฝาระวังและควบคุม จัดกิจกรรมรณรงคและใหความรู
โรคไวรัสโคโรนา 19
โรคไวรัสโคโรนา 19 รวมถึงวิธีการ
(COVID-19)
ปองกันและควบคุมโรค
รวม 11 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
1,350
10,000

30,000

10,000

100,000

290,000

29,800

ตัวชี้วัด
(KPI)
สภาวะการทองไม
พรอมในวัยรุน
ลดลง

ประชาชนในเขต

เทศบาลมีสุขภาพ
ที่ดีขึ้น

650
ประชาชนได
บูรณาการรวม บริโภคอาหารที่
โครงการลดโลก ถูกสุขลักษณะ
รอนดวยสอง
และปลอดภัย
มือเรา
59,214
ประชาชนรูจักโรค
ไวรัสโคโรนา 19
และวิธีควบคุมปอง
กันการแพรระบาด
ของโรค
205,466.63

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
ดําเนินการ
๑ ครั้ง

เชิงคุณภาพ

เยาวชนมีความรู
ความเขาใจที่ถูก
ตองดานเพศศึกษา
ตลอดจนการมี
ทัศนคติทางดาน
พฤติกรรมทางเพศ
ที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติตัวไดอยาง
ถูกตอง
ดําเนินการ
ประชาชนไดรับ
๑ ครั้ง
ความรูดานสุขภาพ
และสรางภาคีเครือ
ขายในชุมชน
ดําเนินการ
ประชาชนมีการ
๑ ครั้ง
ปรับเปลี่ยนเปลี่ยน
พฤติกรรมในการ
บริโภคอาหารสง
ผลใหสุขภาพดีขึ้น
ดําเนินการ ประชาชนมีคุณภาพ
รณรงคใหความ ชีวิตที่ดีปลอดภัย
รูแกประชาชน จากโรคไวรัส
โคโรนา
9 หมูบาน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ
กอง
สาธารณสุขฯ

กอง
สาธารณสุขฯ

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

ผูสูงอายุ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
คนพิการและผูดูแลคนพิการ

จัดประชุมและอบรมใหความรูแก
คนพิการและผูดูแลคนพิการ

10,000

3 โครงการพัฒนาบทบาทสตรี

จัดประชุมและอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ใหแกสตรีในเขตพื้นที่เทศบาล

15,000

จัดประชุม ฝกอบรม เพื่อให
ครอบครัวแลกเปลี่ยนเรียนรู

20,000

4 โครงการครอบครัวสัมพันธ

จัดประชุม/ฝกอบรมศึกษาดูงาน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
80,000
66,475

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ผูสูงอายุในเขต
เทศบาลพัฒนา
ทักษะวิชาชีพและ
สรางรายไดใหแก
ตนเองได

ดําเนินการ
5 ครั้ง

ผูสูงอายุในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาลไดรับการ
พัฒนาทักษะวิชา
ชีพสรางรายไดให
แกตนเองได

9,810

คนพิการและผูดู
แลคนพิการไดรับ
การพัฒนาทักษะ
ทางอาชีพ

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

คนพิการและผูดู กองสวัสดิการฯ
แลคนพิการไดรับ
การดูแลอยาง
ถูกตอง

11,700

สตรีในเขตเทศบาล
เขาใจบทบาทหนา

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

กลุมสตรีในเขต กองสวัสดิการฯ
เทศบาลเกิดความ
เขาใจในบทบาท
ของตนเอง

ปญหาภายใน
ครอบครัวลดลง

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

ครอบครัวมีความ กองสวัสดิการฯ
สัมพันธที่ดีมีความ

ที่และความสําคัญ
ของตนเอง
6,250

ตื่นตัวในการทํางาน

ดานการสงเสริม
ความเขมแข็งของ
ครอบครัว

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการสงเสริมอาชีพตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
จัดประชุม/ฝกอบรม

รวม 5 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
30,000
21,050

155,000

115,285

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผูเขารวมกิจกรรม
สามารถสรางราย
ไดและอาชีพใหแก
ตนเองและครอบ
ครัว

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

ประชาชนมีทาง
เลือกในการ
ประกอบอาชีพ
สรางรายไดให
ครอบครัว

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองสวัสดิการฯ

ลําดับ
ที่

3.5 แผนงานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการเขารวมการจัดงาน เขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการ
มหกรรมการจัดการศึกษาของ
อปท.ระดับภาค และระดับ
ประเทศ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
40,400
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
ระบาดของโรค
COVID 19

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาการ อบรม/บรรยายการจัดทําแผน
ศึกษาขององคกรปกครองสวน พัฒนาการศึกษา
ทองถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัด

20,000

14,016

3 โครงการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ศพด.เทศบาลตําบล
บานแปน และโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลบานแปน

30,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
ระบาดของโรค
COVID 19

๑.ประชุมผูปกครอง
๒.ประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย
๓.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
4.การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

จัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ของ
อปท. แลวเสร็จ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา

ระบบการจัดการ กองการศึกษา
ศึกษาของ อปท.
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
-

กองการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๔ โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อบรม/ศึกษาดูงาน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
44,830
50,000

5 โครงการพัฒนาศัพยภาพคณะ อบรม/ศึกษาดูงาน
กรรมการบริหารศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ผูเกี่ยวของดานการศึกษา

30,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

6 โครงการวันสําคัญ

5,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

6,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

กิจกรรมสงเสริมความรูใหแกเด็ก
นักเรียนในวันสําคัญตาง ๆ

7 โครงการสานสัมพันธบาน วัด อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู
โรงเรียน
จัดบอรดความรู กิจกรรมการ
ประกวดตาง ๆ

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

การเรียนการสอน
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลมี
ประสิทธิภาพขึ้น

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

-

-

-

-

-

-

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล กองการศึกษา
เด็กเกิดความรูใน
การจัดการเรียน
การสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ
กองการศึกษา
-

-

-

กองการศึกษา

กองการศึกษา

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

8 โครงการสงเสริมศักยภาพเด็ก สงเสริมพัฒนาการเด็กและ
เยาวชนในดานตาง ๆ
และเยาวชน

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
80,000
79,206

ตัวชี้วัด
(KPI)
มีการจัดการอบรม
และศึกษาดูงาน

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ
ดําเนินการ
๑ ครั้ง

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

คณะกรรมการฯ กองการศึกษาฯ
สามารถนําแนวคิด
การบริหารงานของ

องคกรอื่นมาปรับ

ใชสงเสริมวัฒนธรรม

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาดวยเทคโนโลยีสาร
สนเทศ DLTV

ติดตั้งชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาดวยเทคโนโลยีสาร
สนเทศ DLTV

รวม 9 โครงการ

30,700

30,700

292,100

168,752

ชุดอุปกรณสําหรับ
หองเรียน DLTV
1 ชุด

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

ในทองถิ่นและเพิ่ม
มูลคาสินคาของตน
เองได
นักเรียนมีอุปกรณ กองการศึกษาฯ
สําหรับพัฒนาการ
เรียนการสอน

3.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
1 โครงการประเพณียี่เปง

ประกวดซุมประตูปา/เจดีย
ทราย /กระทงประดิษฐ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
80,000
79,152

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

รวมจัดกิจกรรม
ประเพณียี่เปง

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

9 หมูบาน

2 โครงการพัฒนาศักยภาพสภา จัดกิจกรรม ประชุม /อบรม
วัฒนธรรมเทศบาลตําบล
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม
บานแปน

30,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

-

-

3 โครงการหลอเทียนวันเขา
พรรษา

30,000

25,515

จัดกิจกรรม
หลอเทียน

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

หลอเทียน ถวายเทียนพรรษา

วันเขาพรรษา

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษาฯ
ประชาชนไดมีสวน
รวมในการสงเสริม
กิจกรรมเห็นถึง
ความสําคัญของ
ประเพณียี่เปง
-

กองการศึกษาฯ

เด็กเยาวชนและ กองการศึกษาฯ
ประชาชนไดรับการ
สงเสริมและปลูกฝง
ใหเห็นถึงความ

สําคัญของวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นและ

สืบสานใหคงอยู
สืบไป

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

4 โครงการรวมการจัดงานลําไย รวมกิจกรรมงานลําไย
จังหวัดลําพูน
5 โครงการสงเสริมศาสนา
การรวมกิจกรรมสงเสริมศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมกับ
ภูมิปญญาทองถิ่น
หนวยงานตาง ๆ
6 โครงการกีฬาประชาชนพิทักษ การแขงขันกีฬาระหวาง
ครุ จตุรมิตร สิงหสัมพันธ
หนวยงานราชการ
ตานภัยยาเสพติด

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
20,000
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19
40,000
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19
10,000
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

กองการศึกษาฯ

-

-

-

กองการศึกษาฯ

7 โครงการแขงขันกีฬาประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล
สัมพันธตานภัยยาเสพติด
รวมการแขงขันกีฬา

150,000

149,140

ประชาชนหันมา
เลนกีฬากันมากขึ้น

ดําเนินการ
๑ ครั้ง

8 โครงการสนับสนุนการแขงขัน รวมการแขงขันกีฬา
กีฬาประชาชนกับหนวยงาน
อื่น

15,000

ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19

-

-

ประชาชนไดรับการ กองการศึกษาฯ
สงเสริมการออก
กําลังกายและมี
สัมพันธไมตรีที่ดี
ตอกัน
-

กองการศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการฝกอบรมกีฬา
สําหรับเด็ก เยาวชน ตานภัย
ยาเสพติด

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
การอบรม/ฝกปฏับัติการ
เลนกีฬา

รวม 9 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ใช
13,000
ไมไดดําเนินการ
เนื่องจากการ
แพรระบาดของ
Covid-19
388,000

253,807

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษาฯ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานองคกร
4.1 แผนงานบริการงานทั่วไป
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี
งานในวันสําคัญตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

จัดงานวันพอ วันแม กิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนม
พรรษาและงานตาง ๆ ที่เกี่ยว
ของตามหนังสือสั่งการตาง ๆ
ของกระทรวงมหาดไทย จังหวัด
อําเภอ ฯลฯ

2 โครงการจิตอาสา

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

3 โครงการประชุมหัวหนาสวนราชการ จัดประชุมหัวหนาสวนราชการ
ผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน
ผูน ําชุมชน ฯลฯ
คณะผูบริการ สมาชิกสภาเทศบาล
(ฮอมผญา อาสาคลายทุกข)

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
41,550
100,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จัดงานพระราชพิธี
รัฐพิธี ตามหนังสือ
สั่งการ

ดําเนินการ
8 ครั้ง

ประชานไดนอม สํานักปลัดฯ
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของมหา
บูรพกษัตริยและ
พระบรมวงศานุวงศ

30,000

3,000

เขารวมกิจกรรม
ตามหนังสือการ
และหนวยงานที่
รองขอ

ดําเนินการ
4 ครั้ง

ผูเขารวมกิจกรรม สํานักปลัดฯ
มีจิตสาธารณะ
ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนและเรียน
รูการเปนผูให

20,000

9,900

ปญหาในชุมชนได
รับการแกไข

ดําเนินการ
4 ครั้ง

ระดมความคิดแลก
เปลี่ยนความรูเพื่อ
นํามาแกไขปญหา
ของประชาชน

สํานักปลัดฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
122,708
160,000

4 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู
บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
พนักงานเจาหนาที่ของเทศบาล

กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

5 โครงการวันทองถิ่นไทย

จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
และรวมกิจกรรมของ อปท. อื่น

5,000

6 โครงการวันเทศบาล

จัดกิจกรรมวันเทศบาล บําเพ็ญ
ประโยชน ทําบุญตักบาตร

7 โครงการออกหนวยเคลื่อนที่

จัดกิจกรรมออกหนวยเคลื่อนที่
ในหมูบานในเขต ทต.บานแปน

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จัดอบรมและศึกษา
ดูงาน

ดําเนินการ
1 ครั้ง

500

จัดงานวันทองถิ่น
ไทย

ดําเนินการ นอมรําลึกถึงพระ สํานักปลัดฯ
1 ครั้ง มหากรุณาธิคุณ ร.5,
และเผยแพรภารกิจ
บทบาทหนาที่ของ
เทศบาล

25,000

7,334

จัดกิจกรรมวัน
เทศบาล

ดําเนินการ
เสริมสรางความ สํานักปลัดฯ
1 ครั้ง สัมพันธอันดีระหวาง
เทศบาลกับ
ประชาชน

30,000

24,750

ออกหนวยบริการ
เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่
เทศบาล

ดําเนินการ
1 ครั้ง

คณะผูบริหาร สท. สํานักปลัดฯ
และพนักงานเทศ
บาลนําความรูที่ได
รับกลับมาประยุกต
ใชในการพัฒนา
เทศบาล

รับทราบปญหา สํานักปลัดฯ
ความตองการเพื่อ
นําไปสูการแกไข
อํานวยความสะดวก
และใหบริการดาน
ตางๆ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
40,000
4,680

8 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาญฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ดําเนินการสํารวจและจัดทําศูนย
ขอมูลพันธุกรรมพืชและขอมูล
ทรัพยากรอื่น ๆ ในทองถิ่น

9 โครงการเตรียมความพรอมการ
จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งกอสราง

1. สํารวจพื้นที่
2. ทําบัญชีรายการที่ดินและ
สิ่งปลูกสราง
3. ประกาศบัญชี
4. ประชาสัมพันธ

20,000

10 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิน

1.สํารวจพื้นที่
2.แจงประเมินรายใหม
3.ปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน

11 โครงการใหความรูแกคณะกรรม
การจัดซื้อจัดจาง

อบรมใหความรูแกคณะกรรม
การจัดซื้อจัดจาง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

มีขอมูลพันธุกรรม
พืชและขอมูล
ทรัพยากรของ
ทองถิ่น

ศูนยรวบรวม ประชาชนในทองถิ่น สํานักปลัดฯ
ขอมูลพันธุ เด็ก เยาวชนมีจิต
กรรมพืช 1 สํานึกในการอนุรักษ
แหง
พันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

19,637

จัดทําบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูก
สราง ทั้ง 9 หมูบาน

ดําเนินการ
สํารวจ
9 หมูบาน

304,000

300,000

ปรับปรุงแผนที่ภาษี ดําเนินการ มีขอมูลแผนที่ภาษี
9 หมูบานใน ปรับปรุงขอมูล ที่ถกู ตองเปนปจจุบัน
เขตเทศบาลตําบล 9 หมูบาน
บานแปน

กองคลัง

20,000

6,320

จัดอบรมใหความรู คณะกรรมการ ผูเขารับการฝก
แกคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจาง
อบรมสามารถ
จัดซื้อจัดจาง
จํานวน
ปฏิบัติงานไดอยาง
ภายในเดือน ก.ค.63 30 คน ถูกตองตามระเบียบ
และหนังสือสั่งการ

กองคลัง

มีฐานขอมูลภาษีที่
เปนปจจุบัน

กองคลัง

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการเพิ่มทักษะดาน
งบประมาณ

อบรมใหความรู เพื่อพัฒนา
ทักษะดานการจัดทํางบประมาณ

รวม 12 โครงการ
ลําดับ
ที่

4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

1 โครงการซอมแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

ฝกอบรม ทบทวน ใหความรู
และซักซอมแผน ปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให
เจาหนาที่ปองกันฯ

2 โครงการใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน

ดําเนินงานจัดซื้อวัสดุทางการแพทย
เวชภัณฑ วัสดุวิทยาศาสตร
เครื่องแตงกาย ซอมแซมอุปกรณ
วัสดุอุปกรณประจํารถกูชีพ
ซอมแซมยานพาหนะที่ใหบริการ
ทางการแพทย

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
15,000
ไมดําเนินการ
เนื่องจากการ
ระบาดของโรค
COVID 19
769,000

-

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาการ
และแผนงาน

540,379

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
20,000
19,982.80

15,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

5,690

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เจาหนาที่ นักเรียน
ครู สามารถแกไข
ปญหาเบื้องตนกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม
และภัยพิบัติตาง ๆ

ดําเนินการ
1 ครั้ง

การปองกันบรรเทา งานปองกันฯ
สาธารณภัยเปนไป สํานักปลัด
อยางสะดวกรวดเร็ว

อัตราการเสียชีวิต
และพิการจากการ
บาดเจ็บและเจ็บ
ปวยฉุกเฉินลดลง

ดําเนินการ
3 ครั้ง

การปองกันบรรเทา งานปองกันฯ
สาธารณภัยเปนไป สํานักปลัด
อยางสะดวกรวดเร็ว

ลําดับ
ที่

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

3 โครงการอบรมปองกันอัคคีภัย
ในสถานศึกษาและชุมชน

ฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การปองกันอัคคีภัยใหแก
นักเรียนและชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลบานแปน

4 โครงการปองกันและแกไขปญหา
หมอกควันและไฟปา

จัดกิจกรรมรณรงค ประชาสัมพันธ
ใหความรู แกประชาชนชน

5 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติ ประจําเทศบาล
ตําบลบานแปน

อบรม ฝกภาคปฏิบัติและการฝก
ในสถานการณจําลอง

รวม 5 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
9,862.30
10,000

5,000

163,400

4,500

64,758

ตัวชี้วัด
(KPI)
เจาหนาที่ นักเรียน
ครู สามารถใช
อุปกรณดับเพลิง
และรูวิธีเอาตัวรอด
เบื้องตนจากอัคคีไฟ

104,793.10

เชิงปริมาณ
ดําเนินการ
1 ครั้ง

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การปองกันบรรเทา งานปองกันฯ
สาธารณภัยเปนไป สํานักปลัด
อยางสะดวกรวดเร็ว

ประชาสัมพันธ ประชาชนไดรับ ปญหาหมอกควัน
ในชุมชนลดลง
รับรูขาวสาร
ใหแกประชาชน
ในพื้นที่ 9 หมูบาน ครบทั้ง 9

งานปองกันฯ
สํานักปลัดฯ

หมูบาน
-ความสําเร็จของ มีจิตอาสาผาน -จิตอาสามีทักษะ งานปองกันฯ
โครงการ/กิจกรรม การอบรม ความชํานาญในการ สํานักปลัดฯ
95%
จัดการภัยพิบัติ
-การมีสวนรวมของ

ผูเขารับการอบรม

213,400

ผลที่ไดรับ

-จิตอาสาสามารถ
ชวยเหลือเจาพนัก
งานในการปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัยได
อยางถูกตอง

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

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
อุดหนุนศูนยปฏิบัติการรวม

ในการชวยเหลือประชาชน
ของ อปท.

รวม 1 โครงการ

ลําดับ
ที่

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด

17,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

อุดหนุนกิจกรรมการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด

รวม 1 โครงการ

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

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการ การปฏิบัติงานมี
สํานักปลัดฯ
1 ครั้ง ความสะดวกคลอง
ตัวและเกิดประสิทธิ
ภาพยิ่งขึ้น

17,000

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

ผลที่ไดรับ

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
-

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
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

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 นักเรียนระดับ
กอง
1 ครั้ง มัธยมศึกษามี
การศึกษาฯ
คุณภาพทางการ
ศึกษาดีขึ้น สามารถ
สอบแขงขันเพื่อ
ศึกษาตอในสถาบัน
อื่น ๆ ได

3 อุดหนุนคาอาหารกลางวัน
นักเรียนในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

จัดทําอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กนักเรียนในเขตเทศบาล

1,000,000

930,000

อุดหนุนคาอาหาร
กลางวันนักเรียน
ในเขตเทศบาลฯ

ดําเนินการ นักเรียนมีไดรับ
ตลอดทั้งป อาหารที่สะอาด
ปลอดภัยตามหลัก
โภชนาการ

รวม 3 โครงการ

1,090,000 1,020,000

ดําเนินการ นักเรียนระดับ
กอง
1 ครั้ง ประถมศึกษามี
การศึกษาฯ
คุณภาพทางการ
ศึกษาดีขึ้น สามารถ
สอบแขงขันเพื่อ
ศึกษาตอในสถาบัน
อื่น ๆ ได

กอง
การศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

5.4 แผนงานสาธารณสุข

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1 อุดหนุนโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข

อุดหนุน การดําเนินงาน
ใหแกคณะกรรมการหมูบาน
ในการดําเนินงานดาน
สาธาณสุข

รวม 1 โครงการ

ลําดับ
ที่

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

1 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค
โครงการขยายเขตไฟฟา 1 เฟส
2 สาย พรอมสายดับและโคม
ไฟกิ่ง บริเวณซอยสันทราย
พัฒนา บานบูชา

180,000

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

โครงการ/กิจกรรม

ขยายเขตไฟฟา1 เฟส 2 สาย
พรอมสายดับและโคมไฟกิ่ง
บริเวณซอยสันทรายพัฒนา

รวม 1 โครงการ

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
180,000
120,000 อุดหนุนกรรมการ
หมูบานในการ
ดําเนินงานตามแนว
ทางโครงการ
พระราชดําริดาน
สาธารณสุข

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการ ประชาชนสามารถ
กอง
9 หมูบาน ดูแลสุขภาพตนเอง สาธารณสุขฯ
เบื้องตนได

120,000

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
157,000 144,895.48 ขยายเขตไฟฟา 1
เฟส 2 สาย ซอย
สันทรายพัฒนา

157,000 144,895.48

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ดําเนินการ ประชาชนไดใชเสน
1 ครั้ง ทางในการสัญจร
ไดอยางสะดวกและ
ปลอดภัย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง

5.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
รายละเอียดของกิจกรรม
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
ที่
1 อุดหนุนโครงการถนนเด็กเดิน

จัดกิจกรรมสงเสริมใหความรู
แกเด็กและเยาวชน

งบประมาณ (บาท)
ตัวชี้วัด
งบประมาณ งบประมาณ
(KPI)
ที่ใช
20,000
20,000 อุดหนุนโครงการ
ถนนเด็กเดิน

ผลที่ไดรับ
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ดําเนินการ เด็กและเยาวชนได
กอง
1 ครั้ง รับการสงเสริม
การศึกษาฯ
พัฒนาการสี่ดาน
ผานการเรียนรูตางๆ
ภายในโครงการ

2 อุดหนุนโครงการประเพณีสงกรานต จัดกิจกรรมสงกรานต รดน้ําดําหัว
บานบอโจง
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

20,000

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

3 อุดหนุนโครงการประเพณี
สงกรานตบานขวาง

จัดกิจกรรมสงกรานต รดน้ําดําหัว
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

20,000

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

4 อุดหนุนโครงการประเพณี
สงกรานตบานหนองหนาม

จัดกิจกรรมสงกรานต รดน้ําดําหัว
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

20,000

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
20,000
ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

5 อุดหนุนโครงการประเพณี
สงกรานตบานรั้ว-ทุง

จัดกิจกรรมสงกรานต รดน้ําดําหัว
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

6 โครงการประเพณีสงกรานต
บานหนองเตา

จัดกิจกรรมสงกรานต รดน้ําดําหัว
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

20,000

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

7 อุดหนุนโครงการประเพณี
สงกรานตบานบูชา

จัดกิจกรรมสงกรานต รดน้ําดําหัว
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

20,000

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

8 อุดหนุนโครงการประเพณี
สงกรานตบานแปน

จัดกิจกรรมสงกรานต รดน้ําดําหัว
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

20,000

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

9 อุดหนุนโครงการประเพณี
สงกรานตบานเสง

จัดกิจกรรมสงกรานต รดน้ําดําหัว
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

20,000

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
20,000
ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

๑๐ โครงการประเพณีสงกรานต
บานมวง

จัดกิจกรรมสงกรานต รดน้ําดําหัว
สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่น

11 อุดหนุนโครงการประเพณี
สรงน้ําพระวัดบานรั้ว-ทุง

จัดประเพณีสงน้ําพระ เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น

10,000

ไมมีการขอรับ
การสนับสนุน

12 อุดหนุนโครงการประเพณี
สรงน้ําพระธาตุวัดหนองเตา

จัดประเพณีสงน้ําพระ เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น

10,000

10,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

อุดหนุนการจัด
กิจกรรมสรงน้ํา
พระธาตุวัดหนองเตา

13 อุดหนุนโครงการประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุเจดียศรีหริภุญชัยวัด
บานแปน

จัดประเพณีสงน้ําพระ เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมทองถิ่น

10,000

ไมมีการขอรับ
การสนับสนุน

-

14 อุดหนุนโครงการ อปต.สัญจร
เคลื่อนที่สูประชาชนประจํา
ตําบลบานแปนและตําบล
หนองหนาม

จัดกิจกรรม อปต.สัญจร
เคลื่อนที่สูประชาชนประจํา
ตําบลบานแปนและตําบล
หนองหนาม

24,000

12,000

อุดหนุนกลุมหรือ
หนวยงานเพื่อจัด
กิจกรรม อปต.สัญจร

ดําเนินการ ประชาชนในเขต
กอง
1 ครั้ง เทศบาลตําบลบาน การศึกษาฯ
แปนไดมีสวนรวม
ในการอนุรักษขนบ
ธรรมเนียมประเพณี
ทองถิ่นใหคงอยูสืบ
ตอไป
-

-

ดําเนินการ ประชาชนในเขต
1 ครั้ง ตําบลหนองหนาม
เกิดความเลื่อมใส
ในพุทธศาสนา

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ

ลําดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ

งบประมาณ (บาท)
งบประมาณ งบประมาณ
ที่ใช
20,000 ไมมีการเบิกจาย
เนื่องจากจัด
กิจกรรมนอกเขต

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่ไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

15 อุดหนุนโครงการประพฤติวัตร
รุกขมูลกรรม โสสานกรรม

จัดกิจกรรมรุกขมูลกรรม

16 อุดหนุนโครงการสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรมนําชีวิต
ศูนยพุทธศาสนาวันอาทิตย
วัดบานรั้ว-ทุง (โรงเรียนปริยัติ
ศึกษา)

จัดกิจกรรมพุทธศาสนา
วันอาทิตย

10,000

ไมมีการขอรับ
การสนับสนุน

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

17 อุดหนุนโครงการสระเกลาดําหัว
พระสงฆในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

จัดกิจกรรมสระเกลาดําหัว
พระสงฆในเขตเทศบาลตําบล
บานแปน

22,000

ไมไดดําเนิน
การเนื่องจาก
การระบาดของ
Covid-19

-

-

-

กอง
การศึกษาฯ

306,000

42,000

รวม 17 โครงการ

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

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
1.1 ความสําเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร
1.1.1 ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดลอม
 มีการพัฒนาการพัฒนาดานการคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และลําคลองทําให
ประชาชนในพื้ น ที่ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ต น ทุ น การขนส ง ผลผลิ ต ทางการเกษตรลดลง รวมถึ ง มี ก ารกํ า จั ด
ผักตบชวาในแหลงน้ําภายในพื้นที่เทศบาลตําบลบานแปน ทําใหแหลงน้ําสะอาดประชาชนในพื้นที่สามารถใช
ประโยชนไดสูงสุด
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 2562 ถึ ง 30 กัน ยายน 2563 เทศบาลตํ าบลบ า นแป น
ไดดําเนินการตามแผนงานที่วางไวจํานวน 91 โครงการ จากโครงการทั้งหมด 122 โครงการ ซึ่งเปนไปตาม
แผนการดําเนินงานที่ตั้งไว ซึ่งโครงการที่ไมไดดําเนินการ เกิดจากสภาพปจจัยภายนอกเนื่องจากเกิดการแพร
ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
ปญหาและอุปสรรค
๑) จํานวนของโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนมาก เกินศักยภาพที่เทศบาลตําบล
บานแปนจะสามารถดําเนินการไดทุกโครงการ ทําใหรอยละขอโครงการที่ทําไดนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น
๒) งบประมาณเงินอุดหนุนเขาชาและนอยทําใหไมสามารถดําเนินโครงการพัฒนาที่มีอยูใน
เทศบัญญัติในชวงเดือนตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ได การดําเนินการจะสามารถทําไดชวงเดือนเมษายน
– เดือนกันยายน 2563
ขอเสนอแนะ
1) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ตองเรียงลําดับความสําคัญของโครงการ และงบประมาณ
รวมถึงสถานการคลัง ในการกําหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นนั้น ๆ เพื่อใหมีการดําเนินโครงการได
ตามแผนรอยละเพิ่มขึ้น มีจํานวนโครงการที่ไมไดดําเนินการนอยลง
2) ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายให
สามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น
3) เทศบาลตําบลบานแปน ควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแตละดานที่จะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจายรายการใหม

