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สวนที่  1 
บทนํา 

 

 โดยท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  
หมวด  6  กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  เพ่ือทําหนาท่ีในการ
กําหนดแนวทางวธีิการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกลาวจะดําเนินการติดตาม
และประเมินผลเอง  หรือผูบริหารทองถ่ินอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใต
ขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการฯ  กําหนดก็ได และใหคณะกรรมการฯรายงานการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น  ตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือนําเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองบานไผไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  โดยไดแตงตั้ง 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ซ่ึงประกอบดวย 
       (1)  นายจําลอง  ทศทิศ          ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล                       กรรมการ 
                    (2)  นายบุญเหลือ  เรื่องลือ             ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล                       กรรมการ 
                    (3)  นายชานล  ธนระพีโชต ิ                 ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาล                       กรรมการ 
                    (4)  นายสานิต  หัตถพนม                     ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                           กรรมการ 
                    (5)  นายวัลลภ  วัฒนาคมประทีป          ผูแทนประชาคมเมือง                               กรรมการ 
                    (6)  ผอ.แขวงการทางขอนแกนท่ี3 (อําเภอบานไผ) ผูแทนหนวยงาน                     กรรมการ 
                    (7)  ผอ.โรงพยาบาลบานไผ                  ผูแทนหนวยงาน                                       กรรมการ 
                    (8)  นายนิพนธ   จรุงเกียรติ                  ผูทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ 
                    (9)  นายสุภัทร  ปวีณาภรณ                   ผูทรงคุณวุฒิ                                             กรรมการ 
                    (10) นายสุวัฒน         สุทธิ                   รองปลัดเทศบาล                                       กรรมการ 

                       (11) ผอ.กองวิชาการละแผนงาน          รองปลัดเทศบาล                                       กรรมการ  
   

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เสนอตอสภาทองถ่ิน    คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ 
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ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ท้ังนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผไดมีการประชุมเพ่ือกําหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลฯ  ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหลักในการพิจารณากําหนดวิธีการและหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   

คณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
                   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ไดแตงตั้งคณะทํางานโดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  หมวด 6 ขอ 
29 (4) เพ่ือชวยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามท่ีเห็นสมควร  ดังมีรายช่ือ
และตําแหนงตอไปนี ้
                    (1) รองปลัดเทศบาลฯ                               หัวหนาคณะทํางาน 
                    (2) หัวหนาฝายทุกกอง/ฝาย                  คณะทํางาน 
                    (3) หัวหนาธุรการ ทุกกอง/ฝาย            คณะทํางาน 
                    (4) หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ          คณะทํางาน และเลขานุการ         
                    (5) หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน  คณะทํางานและผูชวยเลขาฯ 
                    (6) เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน                                    คณะทํางานและผูชวยเลขาฯ  
 
                  เพ่ือใหการดําเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  เปนไปตามระเบียบฯ  และ
หนังสือส่ังการ  เม่ือดําเนินการเรียบรอยแลวรายงานใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผทราบตอไป 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
1.  การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบวาหนวยงานตาง ๆไดดําเนินงานตามโครงการ

ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด  และเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม  หรือ
มีปญหาขอขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว  โดยใหทุกหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเปน  4  ไตรมาส  ดังนี ้

ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2552) รายงานภายในเดือนมกราคม 2553 
ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม-มีนาคม 2553) รายงานภายในเดือนเมษายน 2553 
ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน-มิถุนายน 2553) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2553 
ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม-กันยายน 2552) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2553      
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 2.  การประเมินผล (Evaluation)   โดยแบงการประเมินเปน  2  ระดับ  ไดแก 
     2.1  การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานและ

การใชงบประมาณในแตละโครงการ   สําหรับโครงการท่ีเปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผล
ความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป    โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทํา
การสํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ท่ีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ  และ
รายงานตอผูบังคับบัญชา   เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง  การดําเนินงานโครงการนั้น ๆ  
ตอไป  

     2.2   การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการ   และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณในแตละยุทธ
ศาสตรการพัฒนา   เม่ือส้ินสุดไตรมาสท่ี 4   เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนา
แตละดาน  รวมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น  และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตอไป  

 

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 1.  การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ   
      -   ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท    และผูรับผิดชอบโครงการจะตอง
ประเมินผลโครงการเม่ือดําเนินการเสร็จส้ินแตละโครงการ 

      -   ระดับองคกร  งานวิเคราะหนโยบายและแผน ฝายแผนงานและงบประมาณ         กองวิชาการและ
แผนงาน  จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมของเทศบาล  โดยใหทุก
หนวยงานรายงานผลเปนรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการฯ    และเม่ือส้ินสุดไตรมาสท่ี  4  
จึงนําขอมูลท่ีได ท้ังหมดมาวิ เคราะหและจัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผลประจําป เสนอ
คณะกรรมการฯพิจารณา   เพ่ือเสนอตอผูบริหารเทศบาล  สภาเทศบาล  และประกาศใหประชาชนทราบตอไป 

 2.  การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลปละ  1  ครั้ง  กอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป  เพ่ือใหเห็นวายุทธ
ศาสตรการพัฒนาดานใดท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว   หรือมีปญหา
อุปสรรคท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จ  หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปล่ียนแนวทางหรือโครงการพัฒนา
ใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง  เพ่ือนําเสนอตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธ
ศาสตรการพัฒนากอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป 
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สวนที่ 2 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2553-2555) 

 เทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. 2553-2555)  โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบาน
ไผท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล  วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป  (พ.ศ. 2553-2555)  และการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ   เพ่ือจัดทําเปนรายงานการ
ติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตาง ๆท่ีไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
 ในสวนท่ี 2 นี้  จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  วิสัยทัศน  และยุทธศาสตรการ
พัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2553-2555) และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553   เพ่ือให
เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาท่ีเทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดไวและไดนํามาใชเปนกรอบในการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตอไป 
1.  นโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ    
  นโยบายเรงดวน  

 เรงแกปญหาน้ําทวมท้ังระบบ  เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมซํ้าซากและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในฤดูฝน  
ดวยการกอสรางระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสียรวม ระบบระบายน้ําสายยอยตามถนน ตรอก ซอย เนื่องจาก
ระบบระบายน้ํายังไมครอบคลุม เหมาะสม และระบายน้ํา  ไมทัน    

นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
1. สงเสริมพัฒนาลําหวยจิก  ลําหวยทราย  ลําหวยนอย  ลําหวยยาง        ใหสามารถใชประโยชนสาธารณะ

ได พรอมปรับภูมิทัศนท้ังสองฝงของลําหวย และทําฝายกักเก็บน้ําไวใชตลอดท้ังป 
2.    กําหนดแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ท้ังถนนตามความจําเปนเรงดวน ทางระบายน้ํา 

ทางเดินเทา ไฟฟาแสงสวางตามถนน ตรอก ซอยสาธารณะ ใหไดมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของชุมชน  
และตอเนื่องกับโครงการท่ีดําเนินการไวแลว   
  นโยบายดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

เพ่ือใหสภาพแวดลอมของเมืองเปนชุมชนนาอยู  ปลอดภัยจากมลภาวะ  ภายใตระบบการจัดการ
ส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน  นโยบายดานนี ้จึงมีความสําคัญยิ่งท่ีจะตองมีแผนงานและโครงการตอไปในดานตาง ๆ 
ไดแก 

1. พัฒนาสวนสาธารณะ สถานท่ีพักผอนหยอนใจ ใหเกิดประโยชนใชสอยสูงสุด ควบคูกับสนับสนุนการ
เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ดวยกิจกรรมรณรงคลดภาวะโลกรอน  
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 2. สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย โดยการสงเสริมการผลิต และการบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
รวมท้ังสนับสนุนสงเสริม เพ่ิมศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย และลดปริมาณของเสีย
ในชุมชน  
 3. รณรงครักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชนและสถานท่ีตาง ๆ  ในเขตเทศบาล
ใหเปนเมืองนาอยู 
  นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1. สงเสริมและพัฒนาศูนยจําหนายผลิตภัณฑ  พรอมสรางแบรนด (สัญลักษณ)  สินคาของทุกชุมชน  ให
เกิดอาชีพพัฒนารายไดและแกไขปญหาความยากจนใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
  2. พัฒนาตลาดเทศบาลใหไดมาตรฐานเปนตลาดสดนาซ้ือตามนโยบายของรัฐบาล เปนศูนยกลางจําหนาย
สินคาอุปโภค บริโภคระดับอําเภอและใหมีการจัดระบบการจัดการตลาดท่ีดี มีคุณภาพ 
 3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของสถานธนานุบาลเทศบาล  เพ่ือเปนแหลงกูยืมดอกเบ้ียต่ําใหประชาชน
ท่ัวไปไดรับความสะดวก  และมีสภาพคลองในดานการเงิน ในระดับท่ีพอเพียงแกการแกไขปญหาและสภาพคลอง
ทางเศรษฐกิจ ระดับ  รากหญา 

นโยบายการพัฒนาสังคม 
  ดานการศึกษา 
 1. สงเสริมพัฒนาใหมีศูนยการเรียนรู  ดานไอที  และภาษาใหกับเด็ก  เยาวชน  และผูท่ีสนใจ 

2. สงเสริม สนับสนุนใหมีการรณรงคทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและจริงจัง  เพ่ือใหเด็กและเยาวชนหางไกล
จากยาเสพติดทุกรูปแบบ   ท้ังในการเฝาระวัง ปองกัน การบําบัดรักษา และการฟนฟูผูติดยาเสพติด  โดยประสาน
รวมมือกับองคกรท่ีเกี่ยวของ  

3. สงเสริมพัฒนาใหมีกลุมเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในการออกกําลังกาย การเลนกีฬา  และรูจักใช
เวลาวางใหเกิดประโยชน  อยางเขมแข็งและจริงจัง เพ่ือใหรางกายสมบูรณ เขมแข็ง  มีการพบปะสังสรรคทาง
สังคมของชุมชนสรางความรัก สามัคคีภายในชุมชนเทศบาล 

4. สงเสริมพัฒนาอาคาร สถานท่ี และระบบการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  ใหบริการ
ระบบรถรับ-สงนักเรียน  เพ่ือเปนการลดภาระใหกับผูปกครอง  กําหนดหลักสูตรแนวใหมของโรงเรียนอนุบาล
สาธิตสูความเปนเลิศทุกดาน  พรอมยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  และศูนยเด็กเล็กในสังกัด  โดยเนน
กระบวนการ “สรางความสุขในการเรียน”  
 5. สนับสนุนฟนฟูศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม งานประเพณีประจําป  ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ิน
และรวมมือเผยแพร  อนุรักษสืบทอดใหเปนเอกลักษณของทองถ่ินสืบไป 
  ดานการพัฒนาชุมชน 
  จัดสรรงบประมาณเปนเบ้ียยังชีพ เพ่ือเปนสวัสดิการและสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุท่ีมี
รายไดไมเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามารถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได ใหท่ัวถึง  สนับสนุนและสรางโอกาส 
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ใหกลุม ผูยากไร  และกลุมผูมีรายไดนอย  ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส และผูติดเช้ือเอดสใหมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี สามารถพ่ึงตนเองได   
 ดานการสาธารณสุข 
           1. ในเชิงรับ เนนเสริมสรางสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตท่ีดีแกประชาชน ใหเขาถึงหลักประกันสุขภาพ  
ลดปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตอสุขภาพ การเจ็บปวย โดยรวมมือกับภาคีตาง ๆ  และจัดใหมีศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน
หรือศูนยสุขภาพชุมชนไวคอยบริการ และอํานวยความสะดวกแกประชาชนใหครอบคลุม ท่ังถึง  และรวดเร็ว 
 2. ในเชิงรับเสริมสรางบทบาท ศักยภาพของ อสม. ในการจัดบริการดานสาธารณสุข ดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยในเบ้ืองตนของประชาชนในชุมชน โดยการจัดใหมีสวัสดิการ คาตอบแทนตามนโยบายและหลักเกณฑท่ี
รัฐบาลกําหนด เพ่ือเสริมสรางแรงจงูใจ ขวัญกําลังใจและใหมีศักยภาพในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มากขึ้น 

นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 
มุงเนนภาคประชาชน องคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมในการบริหารการจัดการและพัฒนา 

โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีเทศบาลเปนผูขับเคล่ือนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนอยางแทจริง 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสรับรู เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง เปน
ธรรม รวดเร็ว และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินในรูปของการจัดทําประชาคม  เพ่ือพัฒนาตาม
กระบวนการ  รวมคิด  รวมทํา  รวมพัฒนา  รวมท้ังสงเสริมใหมีระบบการตรวจสอบความโปรงใส  ประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน   
 2. พัฒนาบุคลากร ดวยการสรางจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ   เพ่ือ
ตระหนักความรับผิดชอบในหนาท่ี  และทัศนคติท่ีดีตอการบริการประชาชน  ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับความ
สะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมในการบริการ   
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล  และใหความเปนธรรมแกผูเสียภาษมีีการพัฒนารายได
อยางตอเนื่อง และขยายฐานภาษีแหลงรายไดใหม ใหมีการเก็บรายไดอยางเปนระบบ  ครอบคลุม ท่ัวถึง และเปน
ธรรม  เพ่ือใหเทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะท่ีดี  มีมาตรฐาน  และการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยาง
คุมคา สามารถวัดประเมินผลสําเร็จได 

4. เพ่ิมบทบาทของสตรี  เด็ก  และเยาวชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยในทองถ่ิน 
 5. นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน  โดยเฉพาะจุดบริการสวนหนา เพ่ือ
สรางบรรยากาศ รับบริการงาย สะดวก รวดเร็ว และเปนการรักษาระดับคุณภาพงานบริการท่ีเปนเลิศ   จากท่ีได
ดําเนินการไวแลวระดับหนึ่ง รวมท้ังทบทวนระเบียบขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติงานเพ่ือใหการบริหารงานกระชับ มี
ความยืดหยุน  มีประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได และมีการประเมินผลท่ีเปนระบบและ   เปนธรรม 
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 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยสงเสริมการมีสวน
รวมของภาคี และอาสาสมัครกลุมตาง ๆ  มุงเนนมาตรการปองกันแกไข    พรอมท้ังจัดระบบปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย  อุทกภัย และภัยธรรมชาติอยางท่ัวถึงและทันทวงที 

2.  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ   (BAN PHAI MUNICIPATLITY VISION) 
 “ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน  เมืองนาอยู  แหลงเรียนรู  คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ” 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป   
เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2553-2557) ซ่ึงเปนแผนระยะยาวท่ีใชเปน

กรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะหกป  โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดรอยแกนมหากาฬ(ขอนแกน, มหาสารคาม, รอยเอ็ด,กาฬสินธุ) ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดขอนแกน  ยุทธศาสตรอยูดีมีสุขจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด
ขอนแกน  และนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล  ประกอบดวยยุทธศาสตรการ
พัฒนา   7 ดาน  ไดแก 
             ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
             ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมท่ีด ี
             ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย 
             ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ 
             ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน 
             ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบรกิารใหมีประสิทธิภาพ 
             ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  เทศบาลเมืองบานไผไดจัดลําดับความสําคัญในการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ  ตามเหตุผลความจําเปนและความเรงดวนในการพัฒนา  ดังนี ้
           1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน 
               การดําเนินงาน 
               1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
               1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในชุมชน  
           2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  
               มีส่ิงแวดลอมที่ด ี

2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให  ไดมาตรฐาน  ครอบคลุม  ท่ัวถึง
และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอย                                           
และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน 
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2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
2.4  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

            3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย    
3.1 ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคม   

แหงการเรียนรู 
 3.2   เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข 
 3.3   สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
           4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได 
                มาตรฐาน ในทุกระบบ 
 4.1  สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบครอบคลุม 
ทุกชวงวัย    
 4.2  พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
           5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 
   

5.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 
                5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล 
           6. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
               6.1  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
               6.2  พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
           7. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
             7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาค 
                      ประชาชน 

7.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและ   สรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและ            
การปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
             7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
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4.  การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2553 
 เทศบาลเมืองบานไผไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553    จํานวนท้ังส้ิน  
119,040,000.- บาท  โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ  ดังนี ้

ตารางท่ี 1   แสดงรายจายจําแนกตามแผนงาน 

ดาน/แผนงาน 
 

จายจริง 
ป 2551 

จายจริง 

ป 2552 

ประมาณการ 
ป 2553 

หมายเหตุ 

ดานบริหารทั่วไป (รวม) 
- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความสงบฯ 
ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม) 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุขฯ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 
ดานเศรษฐกิจ (รวม) 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย 
ดานอื่นๆ  (รวม) 
- งบกลาง 

37,970,935.64 
30,842,968.61 
7,127,967.03 

68,067,605.92 
23,009,809.14 
3,346,821.73 

27,148,968.58 
7,217,405.00 
3,718,912.47 
3,625,689.00 

 
12,711,628.06 
12,253,993.06 

457,635.00 
4,909,643.35 
4,909,643.35 

37,653,345.26 
31,347,581.46 
6,305,763.80 
63,143,559.39 
17,532,276.68 
2,896,434.58 
26,005,332.46 
4,629,026.78 
10,051,617.89 
2,028,871.00 

 
6,991,787.73 
6,595,470.23 
396,317.50 

5,741,669.74 
5,741,669.74 

30,684,779.00 
23,719,418.00 
6,965,361.00 

51,761,144.00 
22,517,104.00 
3,208,816.00 

21,463,824.00 
120,000.00 

2,711,400.00 
1,740,000 

 
19,370,518.00 
18,406,534.00 

963,984.00 
17,223,559.00 
17,223,559.00 

 

รวมทั้งส้ิน 123,659,812.97 113,530,362.12 119,040,000.00  
  

หนวยงานตาง ๆในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผไดนํางบประมาณ  จํานวน 119,040,000.- บาท  ท่ีไดรับจัดสรรนี้  
ไปใชในการดําเนินงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ  ท้ังในสวนท่ีเปนงานบริการท่ีมีลักษณะเปนงานประจําและการ
ดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามโครงการพัฒนาตาง ๆ   เพ่ือตอบสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลท่ีไดแถลงตอสภา
เทศบาลเมืองบานไผ  และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลท้ัง  7  ดาน    
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ซ่ึงในตารางท่ี 2  จะเปนการแสดงขอมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะท่ีใชในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาตาง  ๆ  ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับนโยบาย
ของผูบริหารและ การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2553-2555)  ตามท่ีไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  ดังท่ีไดกลาวขางตน 

ตารางท่ี 2    การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
จํานวน

งบประมาณที่
ไดรับการจัดสรร 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวน          
                         รวมในการดําเนินงาน  

390,000 0.86 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปน 
                           เมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมท่ีด ี
 

17,721,700 39.29 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
 17,288,360 38.33 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได  
                          มาตรฐาน ในทุกระบบ 499,700 1.10 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน 
 7,038,500 15.60 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
 364,200 0.80 

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 1,793,300 3.97 

รวม 45,095,760 100.00 
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สวนที่ 3 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2553 
 

 เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป  2553 โดยเก็บ
ขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตาง ๆของทุกสวนราชการ   ท้ังขอมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผล
การดําเนินงานตอผูบริหาร  และนํามาสรุปเปนภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาล  โดยแบงการติดตามและ
ประเมินผลเปน  3  สวน  ไดแก 
 1.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา    
 2.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ   

3.  การประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผในภาพรวมและการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1)  โครงการพัฒนาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดแนวทางใหทองถ่ินนําแผนพัฒนาสามป  มาใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป   ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จึงใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) เปนหลักในการพิจารณา  โดยแสดงขอมูลใหเห็นจํานวนโครงการและ
งบประมาณท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปฯ  (โดยเฉพาะโครงการท่ีมีเปาหมายในการดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2553 ) เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณ รายจาย
ประจําป 2553   และแสดงขอมูลการดําเนินการและการใชงบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา    

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555) ท่ีมีเปาหมายในการ 
                ดําเนินการในปงบประมาณ  2553  และจํานวนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
ตามแผน ท่ีไดรับ ตามแผน ตามเทศบัญญัต ิยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาฯ งบประมาณ พัฒนาฯ งบประมาณ 

1. ดานการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

16 10 2,710,200 390,000 

    1.1  สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมี
สวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

14 8 2,300,200 250,000 

    1.2   สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

2 2 410,000 140,000 
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
ตามแผน ท่ีไดรับ ตามแผน ตามเทศบัญญัต ิยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาฯ งบประมาณ พัฒนาฯ งบประมาณ 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปน
เมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมที่ด ี

74 48 48,454,145 17,721,700 

     2.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน ครอบคลุมท่ัวถึง และ
การจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม  

36 30 43,655,345 16,217,500 

2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือ
ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

30 12 3,535,800 1,262,200 

   2.3   รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชนและสถานศึกษา 

3 3 170,000 130,000 

   2.4  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

5 3 1,093,000 112,000 

3.  ดานการพัฒนาทุนมนุษย 44 40 19,690,100 17,288,360 

   3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใช
เทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปน
สังคมแหงการเรียนรู 

6 10 1,090,000 693,000 

3.2 เสรมิสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคู
กับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข 

25 22 9,235,100 14,880,360 

3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

13 8 9,365,000 1,715,000 

4.  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให
ไดมาตรฐาน ในทุกระบบ 

36 10 23,048,700 499,700 

  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ในทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย   

28 7 21,469,700 144,700 

4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการ
เรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
 

8 3 1,579,000 355,000 
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จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
ตามแผน ท่ีไดรับ ตามแผน ตามเทศบัญญัต ิยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
พัฒนาฯ งบประมาณ พัฒนาฯ งบประมาณ 

 5. การแกไขปญหาความยากจน 17 9 8,716,800 7,038,500 
     5.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 4 1 1,230,800 50,000 

5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  
ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล 

13 8 7,486,000 6,988,500 

6. การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 28 8 4,054,000 364,200 
   6.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 

19 2 3,395,000 70,000 

  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ิน
อยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 

9 6 569,000 294,200 

 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 57 24 3,330,000 1,793,300 
7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 

5  1,660,000  

7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึก
เกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและการ
ปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

9 8 1,670,000 458,600 

7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

43 16 - 1,334,700 

ยอดรวมทุกยุทธศาสตร 
 

272 149 110,003,945 45,095,760 
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จากตารางท่ี 3  แสดงวา ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2553-2555)  เทศบาลเมืองบานไผไดบรรจุโครงการ
ตามยุทธศาสตรท้ัง   ดาน จํานวน 272  โครงการ  โดยประมาณการใชเงินงบประมาณไว  110,003,945 .-บาท  และ
ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป 2553  ไดตั้งงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนาจํานวน 149 
โครงการ  เปนเงินท้ังส้ินจํานวน  45,095,760.-  บาท   สําหรับโครงการตามยุทธศาสตรการ  พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมท่ีดี ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดสรร
งบประมาณ  โดยพิจารณา  ตามลําดับความสําคัญเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การรักษาความสงบเรียบรอย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนตลอดถึงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนซ่ึงเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการ
พัฒนาการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท 

2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา        

เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางท่ี      กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินไดนําเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใหทุกหนวยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาแยกตามยุทธศาสตรเปน  4  ไตรมาส  ดังนี ้

ไตรมาสท่ี  1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2552) รายงานภายในเดือนมกราคม 2553 
ไตรมาสท่ี  2  (มกราคม-มีนาคม 2553) รายงานภายในเดือนเมษายน 2553 
ไตรมาสท่ี  3  (เมษายน-มิถุนายน 2553) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2553 
ไตรมาสท่ี  4  (กรกฎาคม-กันยายน 2553) รายงานภายในเดือนตุลาคม 25523      

ขอมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว  จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณเม่ือ
ส้ินสุดไตรมาสท่ี 4   ซ่ึงสรุปไดดังนี้  

-  โครงการท่ีไดรับงบประมาณ     149      โครงการ   
-  โครงการดําเนินการแลวเสร็จ       125           โครงการ     คิดเปนรอยละ       83.89        ของโครงการท้ังหมด       
-  โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ      1         โครงการ         คิดเปนรอยละ        0 .67        ของโครงการท้ังหมด 
-  โครงการท่ียังไมดําเนินการ               2          โครงการ        คิดเปนรอยละ         1.34        ของโครงการท้ังหมด 
-  โครงการท่ีมีการยกเลิก                   21         โครงการ        คิดเปนรอยละ        14.09       ของโครงการท้ังหมด 
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กราฟท่ี  1   แสดงสัดสวนของความกาวหนาในการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรท้ัง  7  ดาน 

ยุทธศาสตรท่ี1. 
5%

ยุทธศาสตรท่ี2. 
35%

ยุทธศาสตร ท่ี3. 
24%

ยุทธศาสตรท่ี4. 
6%

ยุทธศาสตร ท่ี5. 
6%

ยุทธศาสตร ท่ี6. 
6%

ยุทธศาสตร ท่ี7. 
18%

ยุทธศาสตร ท่ี1. 

ยุทธศาสตร ท่ี2. 

ยุทธศาสตร ท่ี3. 

ยุทธศาสตร ท่ี4. 

ยุทธศาสตร ท่ี5. 

ยุทธศาสตร ท่ี6. 

ยุทธศาสตร ท่ี7. 

 
 จากกราฟท่ี1 แสดงสัดสวนของการดําเนินโครงการ พัฒนาท้ัง 7 ยุทธศาสตรแสดงใหเห็นวา  ยุทธศาสตร
ท่ี2 ไดดําเนินการไป 35 %  ยุทธศาสตรท่ี3 ดําเนินการไป 24 % ยุทธศาสตรท่ี7 ดําเนินการไป 18 % ตามลําดับ 
กราฟท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีไดรบังบประมาณและจํานวนโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
   ของแตละยุทธศาสตร 
  

6
4

43

1
4

30

1

98

2

8

1

7

1

23

1

ดําเนินการ อยูระหวางดําเนินการ ยังไมดําเนินการ ไมดําเนินการ

ยุทธศาสตรที1่. ยุทธศาสตรที2่. ยุทธศาสตรที3่. ยุทธศาสตรที4่. ยุทธศาสตรที5่. 
ยุทธศาสตรที6่. ยุทธศาสตรที7่. 

 

 จากกราฟท่ี2 จะเห็นไดวายุทธศาสตรท่ี2 ไดรับงบประมาณและดําเนินการ 43 โครงการ  ยุทธศาสตรท่ี3 
ได ดําเนินการไป 30  โครงการ ยุทธศาสตรท่ี 4 ดําเนินการไป 8 โครงการ ยุทธศาสตรท่ี 5 ดําเนินการไป 8 
โครงการ ยุทธศาสตรท่ี 6 ดําเนินการไป 7 โครงการ และ ยุทธศาสตรท่ี 7 ดําเนินการไป23 โครงการ ตามลําดับ 
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กราฟท่ี 3  แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนาเม่ือเสร็จส้ินไตรมาสท่ี 4 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ตั้ งไ ว  3 9 0 ,0 0 0   1 7 ,7 1 2 ,7 0 0   1 7 ,2 8 8 ,3 6 0   4 9 9 ,7 0 0   7 ,0 3 8 , 5 0 0   3 6 4 ,2 0 0   1 ,7 9 3 ,3 0 0  

ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ จ  า ย จ ริ ง 1 8 0 ,7 0 4 1 4 ,1 7 8 ,8 7 1 1 6 ,0 2 8 ,5 8 3 2 1 2 ,7 2 3 6 ,9 1 6 , 7 7 5 1 7 7 ,9 0 0 1 ,3 2 4 ,2 0 4

ยุ ท ธ
ศ า ส ต ร ที่ 1 .

ยุ ท ธ
ศ า ส ต ร ที่ 2 .

ยุ ท ธ
ศ า ส ต ร ที่ 3 .

ยุ ท ธ
ศ า ส ต ร ที่ 4 .

ยุ ท ธ
ศ า ส ต ร ที่ 5 .

ยุ ท ธ
ศ า ส ต ร ที่ 6 .

ยุ ท ธ
ศ า ส ต ร ที่ 7 .

 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ   

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  เปนการรายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามนโยบายแตละดาน  ท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  ไว  ซ่ึงไดแก 

1. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน    

 โดยผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผไดวางแนวทางในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองและสนับสนุน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐาน การจราจร  เพ่ือทําใหพ้ืนท่ีท้ังหมดของเทศบาล
เมืองบานไผมีความสะดวกทางการคมนาคมท้ังในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวน ใน
การรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในทรัพยสินของประชาชน รวมท้ังปองกันแกไขปญหายาเสพติดใน
ชุมชนใหเปนชุมชนท่ีนาอยู  

ผลการดําเนินงาน   

สําหรับงบประมาณ พ.ศ. 2553 ไดจัดสรรใหกับโครงการกอสรางและปรับปรุงถนนทอระบายน้ํา  และ
ทางเดินเทา ในชุมชน/หมูบาน  เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีอยูอาศัยและผูสัญจรไป-มา  โดยเนนให
ดําเนินการกอสรางปรับปรุงสวนท่ีเหลือจากท่ีไดดําเนินการไปแลว ใหแลวเสร็จ 
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2. นโยบายการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ    

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผไดใหความสําคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมภายใตระบบการจัดการส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน โดยการพัฒนาสวนสาธารณะ 
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ  สนับสนุนเพ่ิมศักยภาพความสามารถของชุมชนในการกําจัดขยะมูลฝอย  รณรงคการ
รักษาความสะอาด  ความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน สถานท่ีตางๆ ใหเปนเมืองนาอยู 

 ผลการดําเนินงาน 
 -  ดานการจัดเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  เทศบาลเมืองบานไผไดปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท้ิง
ขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวดัขอนแกน ตําบลหินตั้ง อําเภอบาน
ไผ  จังหวัดขอนแกน ท่ีใชรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมไปถึงหนวยงานอ่ืนๆ  ในสวนของการแกไข
ปญหาขยะตกคางในเขตเทศบาล  ไดปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหรวดเร็วและท่ัวถึง   และปรับปรุงการรักษา
ความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ โดยจดัหารถกวาดและดูดฝุนเพ่ิม 1 คัน  
                - ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดมีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีสรางจิตสํานึก
และการมีสวนรวมแกเยาวชนและประชาชนในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนประจําทุกป 
อยางตอเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเขตเทศบาลฯ 
 - ดานจัดระบบปองกันน้ําทวม   ไดจัดสรรงบประมาณในการกอสราง และปรับปรุงระบบระบายน้ําใน
ชุมชนตาง ๆ  ปรับปรุงทอลอดถนน  เพ่ือชวยใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้นและปองกันการเกิดน้ําทวม
ขังโดยเฉพาะในฤดูฝน   
        -  การปรับภูมิทัศนโดยรอบเขตเทศบาล  โดยไดจัดสรรงบประมาณ เพ่ือปรับสภาพแวดลอมสองขางทาง
และเกาะกลางถนน ใหสวยงามรมรื่น และอํานวยประโยชนแกผูท่ีสัญจรไป-มา  
 3.  นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผไดใหความสําคัญตอการสนับสนุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายไดเพียงพอตอ
การดําเนินชีวิต  สงเสริมศูนยจําหนายผลิตภัณฑ  พรอมสรางแบรนด(สัญลักษณ) สินคา  ดวยการจัดตั้งศูนยและฝก
อาชีพใหแกผูท่ีสนใจและตองการหารายไดเสริม  ดานการกอสราง-ปรับปรุงตลาดสด ใหไดมาตรฐานเปนตลาดสด
นาซ้ือ 
ผลการดําเนินงาน 
 -  ดานการสงเสริมอาชีพ  เทศบาลเมืองบานไผไดมีการจัดตั้งศูนยและจัดการฝกอบรมสงเสริมอาชีพใหแก
ประชาชน โดยจัดอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตามความสนใจของประชาชนในชุมชน เพ่ือสรางรายไดใหเพียงพอตอ
การยังชีพ  และไดจัดกิจกรรมสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆในชุมชน เพ่ือพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ
ชุมชน  รวมท้ังการจัดทําส่ือประชาสัมพันธรูปแบบตาง ๆเพ่ือเผยแพรแกประชาชนท่ัวไปและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   
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4.  นโยบายดานการพัฒนาสังคม   
 - ดานการศึกษา  
 ผูบริหารพัฒนา สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูดาน ไอที และภาษาใหกับเด็ก  มีการพัฒนาสงเสริมใหเด็กมีการออก
กําลังกาย เลนกีฬา  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน อยางเขมแข็ง และจริงจัง  อีกท้ังยังมีการพัฒนาอาคารสถานท่ี  
ระบบบริหารจัดการ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล บริการรับ-สง นักเรียน เพ่ือเปนการลดภาระผูปกครอง 

ผลการดําเนินงาน 
 พัฒนาความรูใหแกบุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ในการผลิตส่ือการสอน การทําแบบเตรียม
ความพรอม และการสอนภาษาอังกฤษใหเด็กปฐมวัย และความสําคัญในการจัดสภาพแวดลอมในการจัดกิจกรรม
การเรียน การสอนในทุกระดับอยางท่ัวถึง 
 - ดานการพัฒนาชุมชน 
 ผูบริหารไดเนนการบริหารโดยการจัดสรรงบประมาณเบ้ียยังชีพ และสรางหลักประกันรายไดใหแก
ผูสูงอายุท่ีมีรายไดไมเพียงพอตอการยังชีพ และกลุมผูมีรายไดนอย   ผูพิการ หรือทุพพลภาพ ผูดอยโอกาส ผูติดเช้ือ
เอดส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สามรถพ่ึงตนเองได 

ผลการดําเนินงาน 
 ผูบริหารไดวางนโยบายใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการในเชิงรุก  มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาล ใหมีศักยภาพในการดํารงชีวิตในสังคมอยางมีคุณภาพและเปนสุข  สรางความเขมแข็ง
ใหกับประชาชนเพ่ือใหสามารถเผชิญปญหาตางๆ ในทุกๆดาน ตามสภาวะของการเปล่ียนแปลงทางสังคมใน
ปจจุบัน รวมไปถึงการสงเสริมสุขภาพอนามัยและจัดบริการปองกันและควบคุมโรคใหแกประชาชนอยางท่ัวถึง  
สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือรักษาสุขภาพ  สงเสริมสวัสดิการแกผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส 
รวมท้ังผูประสบสาธารณภัยและปญหาเดือดรอนในชุมชน  ในดานการรักษาวัฒนธรรมไดกําหนดใหทุกหนวยงาน
มีสวนรวมในการสงเสริมและใหความสําคัญกับการจัดงานประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ิน  และสนับสนุนการ
เผยแพรประชาสัมพันธวัฒนธรรมของทองถ่ิน 

- ดานสาธารณสุข  
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดเนนการสรางสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตท่ีดีแกประชาชนใหเขาถึง
หลักประกันสุขภาพ  สรางบทบาทศักยภาพของ อสม. ในการจัดบริการดานสาธารณสุข  

ผลการดําเนินงาน 

มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ และใหความรูในการดูแลตัวเองและครอบครัว สําหรับประชาชนท่ัวไป 
ผูสูงอายุ เดก็นักเรียนโดยจัดโครงการ /กิจกรรมใหบริการสาธารณสุข เชิงรุก ใหการดูแลเรื่องสุขภาพสายตา 
แวนตาสําหรับผูมีปญหา ทางสายตา  นอกจากนี้ ยังมีการอบรมแกอาสาสมัครชุมชน เพ่ือเปนแกนนําในการดูแล 
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สุขภาพแกประชาชนในชุมชนนั้นๆดวย ดานการปองกันและควบคุมโรค  ไดจัดบริการเพ่ือใหความรูและปองกัน
โรคท่ัวไป โรคท่ีมีสัตวเปนพาหะ  และโรคระบาดตางๆ  

5. นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร    
 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผไดวางนโยบายโดยมุงเนนภาคประชาชน  องคกร ชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

มีสวนรวมในการบริหารจัดการ และพัฒนา โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางสงเสริมใหประชาชนมีโอกาสรับรู 
เขาถึงขอมูลขาวสาร อยาง กวางขวาง เปนธรรม รวดเร็วและสรางจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรของ
เทศบาลทุกระดับ เพ่ือตระหนักความรับผิดชอบในหนาท่ี และทัศนคติท่ีดีตอการบริการประชาชน ซ่ึงจะทําให
ประชาชนไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมในการบริการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของ
เทศบาล และความเปนธรรมแกผูเสียภาษ ี มี การพัฒนารายไดอยาง ตอเนื่อง และขยายฐานภาษีแหลงรายไดใหม 
ใหมีการเก็บรายไดอยางเปนระบบ ครอบคลุม ท่ัวถึงและเปนธรรม  นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชใน
การบริการประชาชน โดยเฉพาะจุดบริการสวนหนา เพ่ือสรางบรรยากาศรับบริการงาย สะดวก รวดเร็ว และเปน
การรักษาระดับคุณภาพงานบริการท่ีเปนเลิศ ตลอดจนการ เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชน โดยสงเสริมการมีสวนรวมของภาคี และอาสาสมัคกลุมตางๆ มุงเนนมาตรการปองกัน
แกไข พรอมท้ังจัดระบบปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอยางท่ัวถึง และทันทวงที 

 ผลการดําเนินงาน 
   มีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย  ในปงบประมาณ 2553  เทศบาลไดจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ รวมไปถึงสนับสนุนดานบุคลากรอีกดวยการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  
เทศบาลไดดําเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเขมแข็ง ในชุมชน 26  แหง  เพ่ือพิจารณาโครงการพัฒนาของชุมชน
และคัดเลือกโครงการท่ีตองการ  , โครงการท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรอยูดมีีสุขจังหวัด   จัดการอบรมและศึกษาดู
งานดานตาง ๆ สําหรับประชาชน/เยาวชนท้ัง  26  ชุมชน  และประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูลขาวสาร การ
ประชาสัมพันธ เทศบาลเมืองบานไผไดพัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงาน  การเช่ือมตอระบบ 
INTERNET  ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูตลอดเวลา  สามารถเช่ือมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆไดอยาง
รวดเร็ว  โดยเฉพาะการเช่ือมโยงระบบเครือขายฐานขอมูลสารสนเทศศูนยขอมูลราชการ   และไดเปดชองทางการ
ติดตอโดยผานทางเว็บไซดเทศบาลเมืองบานไผ  www.banphaicity.go.th  ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงหนาเว็บไซด
เพ่ือเสนอขอมูลขาวสารของเทศบาลใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา   
  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผ 
 ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการ
โดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  โดยจัดสงแบบสอบถามใหประชาชนท้ัง  26  ชุมชนเปนผูตอบ  โดยมี กลุมตัวอยางท้ังส้ิน 260  
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คน และมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน  150 คน  คิดเปนรอยละ 57.6  ของกลุมตัวอยางท้ังหมด โดยแบงการ
ประเมินเปน 2 สวน  ไดแก 

1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงาน     ของเทศบาลเมืองบานไผในภาพรวม   
2.  ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผจําแนกตาม 
      ยุทธศาสตร 

ผลการประเมิน 

1.   ประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผในภาพรวม  

            โดยผูตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจตอการดําเนินงานในประเด็นตาง ๆ ดังนี ้
1.1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมและสามารถแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

มีผูตอบแบบสอบถาม  รอยละ  23.3  พึงพอใจมาก   รอยละ  73.3  พึงพอใจ     รอยละ  3.3  ไมพอใจ  รอยละ0.1 
ไมตอบ 

1.2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ โครงการ/กิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถาม รอยละ  
23.3 พึงพอใจมาก   รอยละ  72.0 พึงพอใจ     รอยละ  4.7 ไมพอใจ      

1.3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  มีผูตอบแบบสอบถาม 
รอยละ  18.7 พึงพอใจมาก   รอยละ  73.3 พึงพอใจ    รอยละ  7.3 ไมพอใจ   รอยละ 0.7 ไมตอบ 

1.4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ  มีผูตอบแบบสอบถาม 
รอยละ  18.7 พึงพอใจมาก   รอยละ  70.0 พึงพอใจ     รอยละ  11.3 ไมพอใจ      

1.5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม มีผูตอบแบบสอบถาม 
รอยละ  18.7 พึงพอใจมาก   รอยละ  64.0 พึงพอใจ     รอยละ  17.3 ไมพอใจ      

1.6 การดําเนินงาน เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ  20.0 พึงพอใจมาก  
รอยละ  67.3 พึงพอใจ     รอยละ  12.7 ไมพอใจ      

1.7 ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  มีผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ  20.7 พึงพอใจมาก   รอยละ  64.6 พึงพอใจ     รอยละ  14.7 ไมพอใจ      

1.8 การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน  มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ  13.3 
พึงพอใจมาก   รอยละ  66.0 พึงพอใจ     รอยละ  20.0 ไมพอใจ     รอยละ 0.7 ไมตอบ 

1.9 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมประชาชน  มีผูตอบแบบสอบถามรอยละ  
16.7 พึงพอใจมาก   รอยละ  65.3 พึงพอใจ     รอยละ  16.7 ไมพอใจ     รอยละ 1.3 ไมตอบ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม ของการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผ 
แสดงใหเห็นไดวา   มีผูตอบแบบสอบถาม   ความพึงพอใจมากท่ีรอยละ  19.3   ความพอใจ รอยละ  68.4    ไม
พอใจ รอยละ   12.0    และไมตอบ รอยละ 0.3 
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     กราฟท่ี 4  แสดงสัดสวนของระดับความพึงพอใจการดําเนินงานในภาพรวม 

ไมตอบ
0%

ไมพอใจ
12%

พอใจ
69%

พอใจมาก
19%

ไมตอบ

ไมพอใจ

พอใจ

พอใจมาก

 
 จากกราฟท่ี4  แสดงใหเห็นวา มีผูท่ีตอบแบบสอบถามระดับความพอใจมาก รอยละ19  .3  พอใจ รอยละ 
68.4 ไมพอใจ รอยละ 12.0  และไมตอบ  รอยละ 0.3 

2.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ตอผลดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผจําแนกตามยุทธศาสตร   
 โดยผูตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจตอการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร โดยแตละยุทธศาสตร
ไดประเมินความพึงพอใจในประเด็นตาง ๆ   ไดแก  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม  
การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม    การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ผล
การดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

โดยผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนความพึงพอใจในแตละประเด็น และนําคะแนนท่ีไดจากผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมดมาคิดคาเฉล่ีย  และสรุปเปนภาพรวมของความพึงพอใจในแตละยุทธศาสตร  ดังนี ้
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ตารางท่ี 5   แสดงคาเฉล่ียของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตร คาเฉล่ียของความพึงพอใจ 
 

1. การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 

5.35 

2. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู 
มีส่ิงแวดลอมท่ีด ี

4.95 

3. การพัฒนาทุนมนุษย 5.14 
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานทุก
ระบบ 

5.08 

5. การแกไขปญหาความยากจน 5.03 
6. การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 5.10 
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 4.98 
 
จากเกณฑการพิจารณา  หากคาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจเทากับ 10 หรือใกล 10 แสดงวาผลการ

ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรนั้น ๆ ประสบผลสําเร็จมากท่ีสุด  สําหรับเทศบาลเมืองบานไผคะแนนเฉล่ียท้ัง 7 
ยุทธศาสตร อยูท่ีระดับ  5.09    ซ่ึงแสดงวาผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรในแตละดานอยูในชวงระดับ
ประสบความสําเร็จระดับปานกลาง  โดยคาเฉล่ียความพึงพอใจท่ีมากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจในดานการพัฒนา
ความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  5.35   , การพัฒนาทุนมนุษย 5.14  และดาน
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานทุกระบบ  5.10  ตามลําดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-23- 
สวนที่  4 

สรุปปญหา อุปสรรคในภาพรวม 
ของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ประจําป  2553 

      การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ประจําป  2553  เปนการดําเนินการตามโครงการท่ี
บรรจุในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา(พ.ศ. 2553-2557) และแผนพัฒนาสามป(พ.ศ. 2553-2555)  ซ่ึงการจัดทํา
แผนพัฒนาท้ังสองระดับเปนไปตามแนวนโยบายท่ีกําหนดขึ้นภายใตกรอบยุทธศาสตรของจังหวัดขอนแกน  
นโยบายเรงดวนของรัฐบาลและนโยบายผูบริหารเทศบาล 

 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  พบวามีปญหาและ
อุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไมเพียงพอตอการนํามาจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความลาชาของการจัดสรรงบประมาณประจําปทําใหการเบิกจาย
งบประมาณไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน    ปญหาขอกฎหมาย  การประสานงาน  กลุมเปาหมาย  และความ
สอดคลองของระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ  ซ่ึงสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอแนะนําไดดังนี ้

 1.  ปญหาการดําเนินงานโครงการไมทันตามปงบประมาณ 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนการชวยใหเทศบาลสามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการไดในชวง
ระยะ  3ป  แตเนื่องจากการขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธขอมูลและการประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ    
ทําใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการไมสามารถจัดลําดับโครงการตาง ๆ ได   จึงมีโครงการท่ีประสบปญหาไม
สามารถดําเนินโครงการไดตามเปาหมาย  โดยเฉพาะโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เนื่องจาก  ขาดการออกแบบ
โครงการกอนดําเนินการ และเงินงบประมาณรายรับไมเขาตามกําหนด   ซ่ึงเทศบาลควรปรับแนวทางในการ
ดําเนินการในเรื่องนี้โดยการประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาลหรือ คณะกรรมการชุมชน  ซ่ึงเปนผูดูแลพ้ืนท่ี  
เพ่ือใหเกิดความชัดเจนกอนดําเนินการ   และควรจัดทําบัญชีควบคุม 

                2.  ปญหากลุมเปาหมายในโครงการของเทศบาลซํ้าซอน 
      การรับสมัครผูเขารับการอบรมและผูเขารวมกิจกรรมตาง ๆของเทศบาล  เปนการดําเนินการโดยผาน 
คณะกรรมการชุมชน  จึงมีผลทําใหกลุมเปาหมายท่ีเขารวมการอบรม/กิจกรรมมักจะเปนคนกลุมเดิม  ในหลาย
หลักสูตรการอบรม  ทําใหการดําเนินงานตามโครงการเหลานั้นไมครอบคลุมกลุมเปาหมายในพ้ืนท่ี  ซ่ึงเทศบาล
ควรปรับแนวทางในการหากลุมเปาหมายใหม  โดยการประชาสัมพันธใหกวางขวาง  และกระจายกลุมเปาหมายให
มาจากกลุมของประชาชนท่ัวไป และมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ิมขึ้นจากกลุมเปาหมายเดิม 

   3.  ปญหา โครงการ / แผนงาน ท่ีจัดทํามีปริมาณมากเกินกวางบประมาณท่ีตั้งไวและไดรับ 

                 การจัดทําหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม  มีจํานวนมากเกินไป ไมสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรในแตละป  จึงควรมีการวิเคราะหประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีเรงดวนและมีความสําคัญ ตอการพัฒนาและ 
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สามารถแกไขปญหาของทองถ่ินได  ซ่ึงจะทําใหแผนพัฒนาเทศบาลฯประสบผลสําเร็จและตรงตามวัตถุประสงคท่ี
วางไว  รวมถึงการตอบสนองตอความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

               4.  ปญหาการขาดความตอเนื่องในการติดตามและประเมินผล 

                 การขาดความตอเนื่องในการดําเนินงานทําใหขาดขอมูลในการพิจารณาความสอดคลองของโครงการ/
กิจกรรม  ในเชิงบูรณาการและไมมีขอสรปุปญหาในโครงการตาง ๆ  เพ่ือนําไปปรับปรุง  ควรมีการนําเครื่องมือท่ี
มีเกณฑมาตรฐานมาเปนตัวช้ีวัดและประเมินผลสําเร็จของงาน  และการ เพ่ิมความถ่ีในการประเมินและ
ประชาสัมพันธผลการประเมิน  รวมท้ังจัดประชุมเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการและผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือรวมกัน
วิเคราะหผลกอนและหลัง  การดําเนินงานจัดทําโครงการ  ตอไป 
 

ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
 1.  ควรมีการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว  เชน  แผนดําเนินงานประจําป  แผนการจัดซ้ือจัดจาง  เปนตน 

  2.  อบรมใหความรูดานการจัดทําแผนพัฒนา         แผนการจัดซ้ือจัดจาง       การติดตามและประเมินผล 
 โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการ  แกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  

3. โครงการ/กิจกรรมท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป  ควรมีการนําไปดําเนินการ    (บรรจุลงในเทศบัญญัต ิ
 งบประมาณรายจายประจําป) ไมนอยกวา  75 %   ของโครงการท้ังหมดท่ีบรรจุในแผนสามป  (ในป ดําเนินการ) 
รวมไปถึงการนําแผนชุมชนมาพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลไมนอยกวา    รอยละ 60   
                4.  ประสานสวนราชการตาง ๆ เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุน 

5.  เนนการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน เพราะถือวาเปนหัวใจหลักขององคกร โดยสรางความ  
 กระตือรือรนใหแกบุคลากร  โดยการสงเขารับการศึกษาเพ่ิมเติม การฝกอบรมและศึกษาดูงานให มากขึ้น 

6.  จัดทําโครงการในแผนพัฒนาสามปใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับรวมไปถึงงบประมาณท่ี 
ไดรับการจัดสรรจากสวนกลาง 
     7.  กอนทําการกอสรางโครงการตาง ๆ ตองกําหนดสถานท่ีกอสราง  ตรวจสอบพ้ืนท่ีท่ีจะทําการ
กอสราง  ออกแบบแปลนการกอสรางใหเหมาะสมกับงบประมาณ และสอบถามความตองการของชุมชน 

8.   เรงรัดใหสวนการคลังดําเนินการประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณท่ีไดรับการ
จัดสรรหรือสนับสนุน  เชน  คลังจังหวัด  เปนตน  เพ่ือตรวจสอบรายไดท่ีไดรับรวมท้ังเรงรัดในการโอน
งบประมาณ 

   9.  แบบประเมินความพึงพอใน ควรจะใชแบบสํารวจดวยวิธีการสุม โดยควรจะใหเปนเจาหนาท่ีทาง
เทศบาลไปหาขอมูลเอง เพ่ือขอมูลจะไดกระจาย และสมบูรณยิ่งขึ้น 

 10.  จํานวนแบบสํารวจความพึงพอใจ  นาจะมีมากเพ่ิมขึ้น  และในสวนของขอมูลท่ีเปนกราฟแสดงการ
ใชจายงบประมาณไปในแตละยุทธศาสตร  ควรจะระบุ งบประมาณท่ีขาดเหลือ  และขาดหายไปใหชัดเจน 
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