1

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของ
เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย
อาเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สานักปลัดเทศบาลตาบลบางสะพานน้อย
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ส่วนที่ 1
**********************
บทนา
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์
1.วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)
“เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว การศึกษาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมยั่งยืน
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตอย่างพอเพียง นาไปสู่ชุมชนน่าอยู”่

2.เป้าประสงค์
1.เพิ่มขีดความสามารถในด้านการท่องเที่ยว
2.เพิ่มขีดความสามารถในด้านการพัฒนารายได้ของชุมชน
3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง
4.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
6.เพิ่มขีดความสามารถด้านการคมนาคม สาธารณูปโภค

3.ตัวชี้วัด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
-ร้อยละประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก
-ร้อยละประชาชนได้รับความพึงพอใจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต
-ร้อยละประชาชนได้รับการอบรมมีความรู้เพิ่มเติม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
-ร้อยละคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น
-ร้อยละประชาชนได้รับความพึงพอใจ
-ร้อยละการแพร่ระบาดของโรคลดลง
-ร้อยละคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดี
-จานวนอุบัติเหตุลดลง
-ร้อยละเด็กนักเรียนได้รับการสนับสนุน
-ร้อยละเด็กนักเรียนได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการ
-ร้อยละประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
-ร้อยละประชาชนได้รับความช่วยเหลือเมื่อเกตุภัยต่างๆ
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-จานวนครั้งในการสร้างจิตสานึกความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
-จานวนกิจกรรมในการจัดการเรื่องขยะและความสะอาด
-ร้อยละในการลดปริมาณของขยะ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
-ร้อยละบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพตนเอง
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-ร้อยละในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง
-ร้อยละบุคลากรมีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน
-ร้อยละของรายได้เพิ่มขึ้น
-ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้าและสาธารณูปโภค
-ร้อยละประชาชนเดินทางสะดวก
-ร้อยละร้อยละประชาชนมีน้าอุปโภค-บริโภค
-ร้อยละครัวเรือนได้รับประโยชน์

4.กลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลตาบลบางสะพานน้อย จาเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความสาคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาตาบลบางสะพานน้อยในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาท หน้าที่ ของเทศบาลตาบลบางสะพานน้อยเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงจาเป็นต้องกาหนดกลยุทธ์ดังนี้
1.พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยวให้เข็มแข็งและ
แข่งขันได้
2.พัฒนารายได้ การผลิตภายในชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
4.พัฒนาและส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการ ประชาชน
6.พัฒนาโครงสร้างระบบคมนาคม ระบบบริการสาธารณะและระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้
มาตรฐานมีประสิทธิภาพ
5. ยุทธศาสตร์ กาหนด 6 ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมรายได้และการผลิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้าและสาธารณูปโภค

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นไปฏิบัติ
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การน าแผนพั ฒ นาไปสู่ การปฏิบั ติ การติด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา เป็ นขั้น ตอนที่สาคั ญ ที่ต้อ ง
ดาเนินการต่อเนื่องจากขั้นตอนอนุมัติแผน กล่าวคือ เมื่อผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้ แผนพัฒนา รวมถึงได้รับ
งบประมาณดาเนินการแล้ว ต้องมีการนาแผนพัฒนานั้นลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาและ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ที่ได้กาหนดไว้
เทศบาลตาบลบางสะพานน้อยใช้แผนพั ฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี
รวมทั้งจัดหาแหล่งงบประมาณอื่นเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงานโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
การติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามและการประเมินผล เป็นภารกิจหลักในการควบคุมงานที่ผู้บริหารทุกระดับชั้นจะต้องปฏิบตั ิใน
ปริมาณที่มากน้อยและวิธีกี่ ที่แตกต่างกัน ในระบบการบริหารนั้น การควบคุม คือ การตรวจสอบการทางานและ
กากับการปฎิบัติ โดย การติดตามการตรวจสอบการทางานและกากับการปฎิบัติ ดดยการติดตามการตรวจสอบ
และเก็บรวบรวมข้อมู ลผลการปฎิ บัติงานที่ปฎิบัติได้จริง แล้ วนามาเปรียบเทียบกับเป้าหมายหรือกับมาตรฐานที่
กาหนดไว้และดาเนินวิธีการที่เหมาะสมหรือวิธีการในการแก้ไขปรับปรุงให้ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล
หน่วยงานที่ดาเนินการ
1.สานักปลัดเทศบาล 2.กองคลัง 3.กองช่าง ๔.กองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม 5.กองการศึกษา
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย ได้กาหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนาปีละ ๑
ครั้ง หลังจากสิ้นปีงบประมาณ
โดยจะดาเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผู้บริหารเพื่อให้
ผู้บริหาร เสนอต่อสภาเทศบาลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตาบลบางสะพานน้อยเพื่อประกาศให้ประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลตาบลบางสะพานน้อยทราบ โดยเน้ นการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โครงการที่เทสบาลตาบล
บางสะพานน้อยดาเนินการ และจัดทาเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนทราบ

แบบที่ 1 แบบช่วยกากับการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
คาชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
จะทาการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......... เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย
ประเด็นการประเมิน

มี
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การดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.5 มีการจัดทาประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 การจัดทาแผนการพัฒนาท้องถิน่
๒.๑ มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสาคัญขององค์การบริหารส่วนตาบลมา
จัดทาฐานข้อมูล
๒.๒ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
๒.๓ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตาบลบางสะพานนอย (SWOT)
เพื่อประเมินสถานภาพการณ์พัฒนาเทศบาลตาบลบางสะพานน้อย
๒.๔ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
๒.๕ มีการกาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
๒.๖ มีการกาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๒.๗ มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาเทศบาล
๒.๘ มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
๒.๙ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒.๑1 มีการจัดทาบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
๒.๑2 มีการกาหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์




















ไม่มี
การดาเนินงาน
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ส่วนที่ ๒
แบบที่ ๒ แบบบติดตามผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คาชีแ้ จง แบบที่2 แบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น
----------------------------------------------ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย
2.รายงานผลการดาเนินงาน
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
ส่วนที่ 2 ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิน่
3.จานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย
2561
ยุทธศาสตร์

จานวน

งบประมาณ

2562
จานว
น

งบประมาณ

2563
จานว
น

งบประมาณ

2564
จานว
น

งบประมาณ

2565
จานว
น

งบประมาณ

การพัฒนา
ด้านส่งเสริม
การท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ

3

2,020,000.00

3

2,020,000.00

3

2,020,000.00

3

2,020,000.00

การพัฒนา
ส่งเสริมรายได้
และการผลิต

3

85,000.00

3

85,000.00

3

85,000.00

3

85,000.00

การพัฒนา
สังคม
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

56

7,411,000.00

56

7,125,000.00

56

7,185,000.00

56

7,185,000.00

การบริหาร
ทรัพยากร
และ
สิ่งแวดล้อม

5

155,000.00

5

155,000.00

5

125,000.00

5

125,000.00

5

125,000.00

การพัฒนา
ระบบการ
บริหารงานให้
มีความเป็น
เลิศ

10

792,000.00

10

992,000.00

10

1,112,000.00

10

912,000.00

10

912,000.00

การพัฒนา
เส้นทาง
คมนาคม
แหล่งน้า และ
สาธารณูปโภ
ค

63 116,929,000.00

63 115,691,300.00

63

113,888,300.
00

รวม

140 127,392,000.00

126,018,300.0
0

140

123,685,300
.00

63 116,900,000.00

140

127,277,000.0
0

63 116,873,000.00

140

127,400,000.0
0

140

3 2,020,000.00

3

85,000.00

56 6,655,000.00
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การจัดทางบประมาณ
ผู้บริหารเทศบาลตาบลบางสะพานน้อย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ได้ดังนี้
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตาบลบางสะพานน้อย มีดังนี้
หน่วยงานที
ยุทธศาสตร์
โครงการ
จานวนงบประมาณ
รับผิดชอบ
1.

การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ

2.

โครงการอบรมกลุ่ม
การพัฒนาส่งเสริม
สตรีของเทศบาลตาบล
รายได้และการผลิต
บางสะพานน้อย

3.

การพัฒนาส่งเสริม โครงการเศรษฐกิจ
รายได้และการผลิต ชุมชนพอเพียง

4.

การพัฒนาส่งเสริม โครงการตาม
รายได้และการผลิต พระราชดาริ

5.

การพัฒนาสังคม
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง

6.

การพัฒนาสังคม
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ

7.

การพัฒนาสังคม
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

8.

การพัฒนาสังคม
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

9.

การพัฒนาสังคม
การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการอนุรักษ์
ชายหาด

โครงการจัดงานเฉลิม
พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ
(ในรัชกาลที่9)
โครงการและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติ
(รัชกาลที่10)
โครงการป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชน

การพัฒนาสังคม
10. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ

การพัฒนาสังคม
11. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการยกระดับ
ความปลอดภัยทาง
ถนน

วัตถุ
ประสงค์

สานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง เพื่ออนุรักษ์ชายหาด
20,000.00
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, และแหล่งท่องเที่ยว
กองการแพทย์
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สานักปลัด อบจ., ฝึกอบรมแก่กลุ่มชุมชน
10,000.00 สานักปลัดเทศบาล, หรือกลุ่มสตรีในเขตให้มี
สานักงานปลัด อบต. กิจกรรมเกี่ยวข้องด้าน
อาชีพ
เพื่อสร้างความรู้ ความ
สานักปลัด อบจ., เข้าใจให้แก่ประชาชนให้
5,000.00 สานักปลัดเทศบาล, สามารถปฎิบัติตาม
สานักงานปลัด อบต. แนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมโครงการ
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ตามพระราชดาริ
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., เพื่อให้การดาเนินการ
400,000.00 สานักปลัดเทศบาล, เลือกตั้งเป็นไปด้วย
สานักงานปลัด อบต. ความเรียบร้อย

ผลผลิต

ภายในเทศบาล

6 ชุมชน

6 ชุมชน

ส่งเสริมโครงการ
พระราชดาริ
ประชาชนในเขต

สานักปลัด อบจ., เพื่อให้ประชาชนได้
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ราลึกในพระมหา
สานักงานปลัด อบต. กรุณาธิคุณ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

สานักปลัด อบจ., เพื่อให้ประชาชนได้
25,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ราลึกในพระมหา
สานักงานปลัด อบต. กรุณาธิคุณ

จัดกิจกรรมเฉลิมพระ
เกียรติ

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อให้ประชาชนได้
0.00 สานักปลัดเทศบาล,
6 ชุมชน
ราลึกในพระกรุณาธิคุณ
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., เพื่อให้ความช่วยเหลือ
80,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ประชาชนในเขต
สานักงานปลัด อบต. เทศบาล

ประชาชนในเขต

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนจัด
75,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
เด็กและเยาวชน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สานักงานปลัด อบต.
6 ชุมชน
สานักปลัด อบจ., เพื่อตั้งจุดตรวจและ
40,000.00 สานักปลัดเทศบาล, บริการประชาชนในช่วง
สานักงานปลัด อบต. เทศกาล

ก
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เพื่อพัมนาเด็กและ
สานัก/กองการศึกษา
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
30,000.00 ศาสนาและ
เด็กและผู้ปกครอง
ในการคิดและร่วม
วัฒนธรรม
กิจกรรม

การพัฒนาสังคม
12. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการนาเด็กปฐมวัย
ฝึกศึกษานอกสถานที่

การพัฒนาสังคม
13. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการผู้ก่อการดีใน
การป้องกันและ
ช่วยเหลือผู้จมน้า

การพัฒนาสังคม
14. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่อาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน

การพัฒนาสังคม
15. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้า

การพัฒนาสังคม
16. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมการ
ดาเนินงานและบริหาร
จัดการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน

การพัฒนาสังคม
17. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จาก
โรคพิสุนัขบ้า

สานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
30,000.00
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์

การพัฒนาสังคม
18. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการอบรม อสม.
เทศบาลตาบลบาง
สะพานน้อย

สานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง เพื่อพัฒนาบทบาท
10,000.00
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต, หน้าที่ของ อสม.
กองการแพทย์

อสม.ในเขต

การพัฒนาสังคม
19. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดงานวัน
ท้องถิ่นไทย

สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
10,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ร่วมและสร้างความ
สานักงานปลัด อบต. เข้มแข็งของอปท.

จัดกิจกรรมวันท้องถิ่น
ไทย

การพัฒนาสังคม
20. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดตั้ง
ปรองดองสมานฉันท์
ระดับท้องถิ่น

การพัฒนาสังคม
21. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการบาบัดทุกข์
บารุงสุขแบบ ABC

การพัฒนาสังคม
22. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการปกป้อง
สถาบันสาคัญของชาติ

การพัฒนาสังคม
23. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการจัดทาแผน
ชุมชน

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี
สานักปลัด อบจ.,
ทักษะในการช่วยเหลือ
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
คนจมน้าและการเอา
สานักงานปลัด อบต.
ชีวิตรอดจากการจมน้า
เพื่อส่งเสริมกิจกรรม อป
สานักปลัด อบจ.,
พร.ให้มีศักยภาพพัฒนา
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ความรู้ ความสามารถ
สานักงานปลัด อบต.
มากขึ้น
สานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
30,000.00
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์
สานัก/กอง
สาธารณสุข, กอง
5,000.00
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต,
กองการแพทย์

เด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กและนักเรียนจาก
โรงเรียนบ้านบาง
สะพานน้อย
อปพร.เทศบาล

เพื่อป้องกันและควบคุม
6 ชุมชน
โรคพิษสุนัขบ้า

เพื่อส่งเสริมและบริหาร
6 ชุมชน
การแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค
6 ชุมชน
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า

จัดตั้งศูนย์ปรกองดอง
สานักปลัด อบจ.,
สมานฉันท์ จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสร้างความ
5,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ส่งเสริมในการอยู่
สามัคคี
สานักงานปลัด อบต.
ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์
สานักปลัด อบจ.,
เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่
5,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
จัดทาบัญชีครัวเรือน
ของประชาชน
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ., เพื่อให้เยาวชน
กิจกรรมปกป้อง
10,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ประชาชน ตระหนักถึง
สถาบัน
สานักงานปลัด อบต. สถาบันสาคัญของชาติ
สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
5,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ร่วมในการจัดทาแผน
สานักงานปลัด อบต. ชุมชน

แผนชุมชน
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การพัฒนาสังคม
24. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาสังคม
25. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการรณรงค์
สนับสนุนส่งเสริม
ระบอบประชาธิปไตย

สานักปลัด อบจ.,
30,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.
สานักปลัด อบจ.,
20,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
สานักงานปลัด อบต.

โครงการส่งเสริม
สนับสนุนกองทุน
สวัสดิการชุมชน
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนคุณภาพชีวิต
ของคนชรา คนพิการ
และผุ้ด้อยโอกาส

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อจ่ายเงินสมทบ
กองทุนสวัสดิการ
5,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
กองทุนสวัสดิการชุมชน ชุมชน
สานักงานปลัด อบต.
เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
สานักปลัด อบจ.,
คุณภาพชีวิตของคนชรา
10,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
6 ชุมชน
คนพิการและ
สานักงานปลัด อบต.
ผู้ด้อยโอกาส

การพัฒนาสังคม
28. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริมสภา
เด็กและเยาวชน

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
15,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
เด้กและเยาวชน
ร่วมสภาเด็กและเยาวชน
สานักงานปลัด อบต.

การพัฒนาสังคม
29. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการสัมมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานของ
คณะกรรมการ

การพัฒนาสังคม
30. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชนสัมพันธ์

การพัฒนาสังคม
31. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการแข่งขันกีฬา
ฟุตซอล

การพัฒนาสังคม
26. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาสังคม
27. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาสังคม
32. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาสังคม
33. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต
การพัฒนาสังคม
34. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการประเพณีแห่
เทียนพรรษา
โครงการประเพณีลอย
กระทง
โครงการจัดงานฉลาก
ภัตร

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใน
การแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
เพื่อรณรงค์ สนับสนุน
ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย

สานักปลัด อบจ., เพื่อเป็นการพัฒนา
0.00 สานักปลัดเทศบาล, ส่งเสริมความรู้แก่
สานักงานปลัด อบต. คณะกรรมการ
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
สานัก/กองการศึกษา
ระหว่างเทศบาลและ
15000.00 ศาสนาและ
ประชาชนให้เกิดความ
วัฒนธรรม
สามัคคี
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์
สานัก/กองการศึกษา
ให้เกิดความสามัคคีและ
3000.00 ศาสนาและ
สร้างความปรองดองม
วัฒนธรรม
สานฉันท์
สานัก/กองการศึกษา
เพื่อส่งเสริมทานุบารุง
20,000.00 ศาสนาและ
กิจกรรมทางพุทธศาสนา
วัฒนธรรม
สานัก/กองการศึกษา
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
97,000.00 ศาสนาและ
ประเพณี
วัฒนธรรม
สานัก/กองการศึกษา
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
30,000.00 ศาสนาและ
ประเพณี
วัฒนธรรม

จัดกิจกรรมด้านยาเสพ
ติด
กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย

คณะกรรมการชุมชน
ทั้ง 6 ชุมชน
จัดกิจกรรมแข่งขัน
กีฬาชุมชนสัมพันธ์

จัดกิจกรรมเข่งขันกีฬา
ฟุตซอล
กิจกรรมแห่เทียน
พรรษาให้แก่เด็กในเขต
กิจกรรมงานลอย
กระทง
จัดกิจกรรมให้วัดใน
เขต

การพัฒนาสังคม
35. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการส่งเสริม
วัฒนธรรมวัน
สงกรานต์

สานักปลัด อบจ.,
เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
200,000.00 สานักปลัดเทศบาล,
ประเพณีสงกรานต์
สานักงานปลัด อบต.

การพัฒนาสังคม
36. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

โครงการเทศกาล
อาหารท้องถิ่น

สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมอาหาร
100,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ท้องถิ่นไทยและการท่อ ประชาชนในเขต
สานักงานปลัด อบต. เที่ยว

โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยว
การพัฒนาระบบการ โครงการพัฒนาเพิ่ม
38.
บริหารงานให้มคี วาม ประสิทธิภาพและ
การพัฒนาสังคม
37. การศึกษาและ
คุณภาพชีวิต

ประชาชนในเขต

สานักปลัด อบจ., เพื่อส่งเสริมการ
กิจกรรมส่งเสริมการ
10,000.00 สานักปลัดเทศบาล, ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและ
สานักงานปลัด อบต. ท้องถิ่น
วัฒนธรรมท้องถิ่น
72,100.00

สานักปลัด อบจ., เพื่อพัฒนาบุคลากรของ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สานักปลัดเทศบาล, เทศบาล
สภาเทศบาล พนักงาน
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เป็นเลิศ

ศักยภาพของบุคลากร

การพัฒนาระบบการ โครงการจัดทาปรับ
39. บริหารงานให้มคี วาม ข้อมูลแผนทีภ่ าษีและ
เป็นเลิศ
ทะเบียนทรัพย์สิน
โครงการส่งเสริมและ
การพัฒนาระบบการ
สร้างแรงจูงใจในการมี
40. บริหารงานให้มคี วาม
ส่วนร่วมในการชาระ
เป็นเลิศ
ภาษี
การพัฒนาระบบการ โครงการสนับสนุนการ
41. บริหารงานให้มคี วาม ดาเนินการจัดทาระบบ
เป็นเลิศ
บัญชี e-lass

สานักงานปลัด อบต.

ลูกจ้างของเทศบาล

50,000.00 สานัก/กองคลัง

เพื่อพัฒนาระบบการ
ปีละ 1ค รั้ง..
จัดเก็บภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

10,000.00 สานัก/กองคลัง

เพื่อส่งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจในการมีส่วน
ร่วมในการชาระภาษี

15,000.00 สานัก/กองคลัง

เพื่อสนับสนุนการ
ปีละ 1 ครั้ง
ดาเนินการจัดทาระบบ
บัญชีE-LASS

ปีละ 1 ครั้ง

การพัฒนาเส้นทาง

โครงการก่อสร้างกาแพง

สาธารณูปโภค

ที่ ๔

43. คมนาคม แหล่งน้า

การพัฒนาเส้นทาง

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายเข้าวัดท่าม่วง
หมู่ที่ ๕

498,000.00 สานัก/กองคลัง

เพื่อก่อสร้างถนน

จานวน ๑ เส้น

การพัฒนาเส้นทาง
44. คมนาคม แหล่งน้า
และสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างถนน
คสล.สายบ้านตาพุด หมู่
ที่ 2

492,000.00 สานัก/กองคลัง

เพื่อก่อสร้างถนน

จานวน 1 เส้น

โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่างพลังงาน
แสงอาทิตย์ (ระบบโซล่า
เซลล์)

500,000.00 สานัก/กองคลัง

เพื่อติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน
จานวน 9 ชุด
แสงอาทิตย์

42. คมนาคม แหล่งน้า และ กันดิน(สะพานตาอยู่) หมู่

และสาธารณูปโภค

46.

การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้า และ
สาธารณูปโภค

การพัฒนาเส้นทาง
47. คมนาคม แหล่งน้า
และสาธารณูปโภค

โครงการปรับปรุงอาคาร
โกดังเก็บของเทศบาล
ตาบลบางสะพานน้อย

การพัฒนาเส้นทาง

โครงการวางท่อขยายเขต

สาธารณูปโภค

ท่าม่วง

48. คมนาคม แหล่งน้า และ จ่ายน้าบริเวณสาย ชุมชน

474,000 สานัก/กองคลัง

เพื่อดาเนินการก่อสร้าง
จานวน ๑ แห่ง
กาแพงกั้นดิน

76,000.00 สานัก/กองคลัง

เพื่อปรับปรุงอาคาร
โกดัง

จานวน 1 แห่ง

2,264,000 สานัก/กองคลัง

เพื่อขยายเขตจ่ายน้า

จานวน 1 แห่ง

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
 การดาเนินโครงการ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ซึ่งมีบางโครงการไม่สามารถดาเนินการด้วยข้อจากัดในงบประมาณ บุคลากร ปัจจัยอื่นๆ ของเทศบาลตาบลบาง
สะพานน้อย เห็นควรดาเนินการขอหรือประสานโครงการพัฒนา กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนต่อไป

