
 
 
 

  
 
 

 
รายงานการติดตาม 

และประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล
ประจําป ี2555 

    
 
 

 
 
 
                 
 
 

 
 
      
  



                                                                  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

                                                                  กองวิชาการและแผนงาน 
                                                                  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

 
คํานํา 

 
                 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ.2555-2557) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่มี
ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้    
คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ” และเมื่อแผนพัฒนามีการแปลงสู่การปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
แล้ว การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการสําคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ซึ่งข้อมูลจากการติดตามประเมินผลที่ได้ ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ประกอบการกําหนดนโยบาย 
และเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปรับแนวทางการดําเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

                เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “เอกสาร รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจําปี 2555” จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงานท้องถิ่น และนําไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา  ให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม  เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนาที่ย่ังยืน  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไป 
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ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  
หมวด 6  กําหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหน้าที่ในการ
กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดําเนินการติดตาม
และประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใต้ข้อกําหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา กําหนดก็ได้และให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อนําเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตามคําสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ที่ 366/2555  ลงวันที่  14  
มิถุนายน  2555  ซึ่งประกอบด้วย 
 (1)  นายนิพนธ์   จรุงเกียรติ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ประธานกรรมการ 
 (2)  นายจําลอง  ทศทศิ         ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล                  กรรมการ 



                (3)  นายสมสงวน  อินทรกําแหง           ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
                (4)  นายประเสริฐ  เอราวัณ    ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล        กรรมการ 
                (5)  นายสนธิ  ชัดไธสง                 ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                     กรรมการ 
               (6)  นายภาณุมาศ  หล้ามณี      ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                     กรรมการ 
          (7)  ผู้อํานวยการแขวงการทางขอนแก่นที่3 (อําเภอบ้านไผ่) ผูแ้ทนหน่วยงาน       กรรมการ 
              (8)  ผู้อํานวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่      ผู้แทนหน่วยงาน                              กรรมการ 
         (9)  นายอนุวัตร  ปวีณาภรณ์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                 กรรมการ 
               (10) นายสุวัฒน์   สุทธิ                    รองปลัดเทศบาล                            กรรมการ 

                  (11) นางสุภาภรณ์  คําภูเงิน ผอ.การกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการ/เลขานุการ 
  

 อํานาจหน้าทีข่องคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนา 
 1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ  ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณากําหนดวิธีการและห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   
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คณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
 

                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แต่งต้ังคณะทํางานโดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด6 ข้อ29(4)  
เพื่อช่วยปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามท่ีเห็นสมควร      ตามคําสั่ง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ที่ 455/2555  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2555  ดังมีรายชื่อและตําแหน่งต่อไปนี้ 
            (1) รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าคณะทํางาน 
 (2) ผู้อํานวยการกอง ทุกกอง/ฝ่าย คณะทํางาน 
 (3) หัวหน้าฝ่าย ทุกกอง/ฝ่าย  คณะทํางาน 
 (4) หัวหน้างานธุรการ ทุกกอง/ฝ่าย  คณะทํางาน 
 (5) ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน คณะทํางานและเลขานุการ 
 (6) หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 



 (7) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                  เพื่อให้การดําเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นไปตามระเบียบฯ  และ
หนังสือสั่งการ  เมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ทราบต่อไป 

 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม (Monitoring)  เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดําเนินงานตาม

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด  และเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในแผนดําเนินการประจําปีหรือไม่  
หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการได้ตามที่กําหนดไว้  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเป็น  4  ไตรมาส  ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2554) รายงานภายในเดือนมกราคม 2555 
ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม 2555) รายงานภายในเดือนเมษายน 2555 
ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน 2555) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2555 

  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน 2555) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2555 
      

 2. การประเมินผล (Evaluation)   โดยแบ่งการประเมินเป็น  2  ระดับ  ได้แก่ 
      2.1  การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงาน

และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  สําหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล
ความสําเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทําการ
สํารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง  การดําเนินงานโครงการนั้นๆ  ต่อไป  

       2.2  การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการ
ดําเนินงานโครงการ  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา  เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4  เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสําเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน  
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  และนําเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป  
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ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ   
  - ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท  และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผล
โครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 



 - ระดับองค์กร  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและ
แผนงาน  จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล  โดยให้ทุกหน่วยงาน
รายงานผลเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  และเมื่อ
สิ้นสุดไตรมาสที่ 4  จึงนําข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทําเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจําปี
เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  พิจารณา  เพื่อเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล  สภาเทศบาล  และ
ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
 

 2. การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดําเนินการประเมินผลปีละ  
1  ครั้ง  ก่อนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  เพื่อให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสําเร็จ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กําหนดไว้   หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ทําให้ไม่ประสบความสําเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์
ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพื่อนําเสนอต่อคณะผู้บริหาร
เป็นข้อมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทําแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 



แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2555-2557) 

 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2555-2557)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2555-2557)  และการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดทําเป็นรายงานการติดตาม
และประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
 ในส่วนที่ 2 นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2555-2557) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ.2555 เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้กําหนดไว้และได้นํามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 
 
1. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ ่   
  นโยบายเร่งด่วน  

 เร่งแก้ปัญหาน้ําท่วมทั้งระบบ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซากและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจใน    
ฤดูฝน  ด้วยการก่อสร้างระบบระบายน้ําและบําบัดน้ําเสียรวม ระบบระบายน้ําสายย่อยตามถนน ตรอก ซอย 
เนื่องจากระบบระบายน้ํายังไม่ครอบคลุม เหมาะสม และระบายน้ําไม่ทัน    
 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 1.  ส่งเสริมพัฒนาลําห้วยจิก  ลําห้วยทราย  ลําห้วยน้อย  ลําห้วยยาง  ให้สามารถใช้ประโยชน์
สาธารณะได้ พร้อมปรับภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งของลําห้วย และทําฝายกักเก็บน้ําไว้ใช้ตลอดทั้งปี 

 2.  กําหนดแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ทั้งถนนตามความจําเป็นเร่งด่วน ทางระบาย
น้ํา ทางเดินเท้า ไฟฟ้าแสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอยสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
และต่อเนื่องกับโครงการที่ดําเนินการไว้แล้ว   
  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อให้สภาพแวดล้อมของเมืองเป็นชุมชนน่าอยู่  ปลอดภัยจากมลภาวะ  ภายใต้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  นโยบายด้านนี้ จึงมีความสําคัญยิ่งที่จะต้องมีแผนงานและโครงการต่อไปในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 1. พัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ควบคู่กับสนับสนุนการ
เพิ่มพ้ืนที่สีเขียว  ด้วยกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  
 2. สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย โดยการส่งเสริมการผลิต และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริม เพิ่มศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย และลดปริมาณของเสียใน
ชุมชน  



 3. รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ  ในเขต
เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์  พร้อมสร้างแบรนด์ (สัญลักษณ์)  สินค้าของทุกชุมชน  
ให้เกิดอาชีพพัฒนารายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  2. พัฒนาตลาดเทศบาลให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดน่าซื้อตามนโยบายของรัฐบาล เป็นศูนย์กลาง
จําหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคระดับอําเภอและให้มีการจัดระบบการจัดการตลาดที่ดี มีคุณภาพ 
 3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาล เพื่อเป็นแหล่งกู้ยืมดอกเบ้ียตํ่าให้ประชาชน
ทั่วไปได้รับความสะดวก  และมีสภาพคล่องในด้านการเงิน ในระดับที่พอเพียงแก่การแก้ไขปัญหาและสภาพคล่องทาง
เศรษฐกิจ ระดับ  รากหญ้า 
 นโยบายการพัฒนาสังคม 
  ด้านการศึกษา 
 1. ส่งเสริมพัฒนาให้มีศูนย์การเรียนรู้  ด้านไอที  และภาษาให้กับเด็ก  เยาวชน  และผู้ที่สนใจ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรณรงค์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เพื่อให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติดทุกรูปแบบ   ทั้งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การบําบัดรักษา และการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  โดย
ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

 3. ส่งเสริมพัฒนาให้มีกลุ่มเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในการออกกําลังกาย การเล่นกีฬา  และรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อย่างเข้มแข็งและจริงจัง เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  มีการพบปะสังสรรค์ทางสังคม
ของชุมชนสร้างความรัก สามัคคี ภายในชุมชนในเขตเทศบาล 

 4. ส่งเสริมพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล  
ให้บริการ ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน  เพื่อเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครอง  กําหนดหลักสูตรแนวใหม่ของโรงเรียน
เทศบาล 2  อนุบาลสาธิต  สู่ความเป็นเลิศทุกด้าน  พร้อมยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก
ในสังกัด  โดยเน้นกระบวนการ “สร้างความสุขในการเรียน”  
 5. สนับสนุนฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม งานประเพณีประจําปี  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
และร่วมมือเผยแพร่  อนุรักษ์สืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป 
  ด้านการพัฒนาชุมชน 
  จัดสรรงบประมาณเป็นเบี้ยยังชีพ เพื่อเป็นสวัสดิการและสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่มี
รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ ให้ทั่วถึง  สนับสนุนและสร้างโอกาสให้



กลุ่มผู้ยากไร้ และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถพึ่งตนเองได้   
 ด้านการสาธารณสุข 
            1. เน้นเสริมสร้างสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ       
ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ การเจ็บป่วย โดยร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ  และจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหรือ
ศูนย์สุขภาพชุมชนไว้คอยบริการ และอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ครอบคลุม ทั่งถึง  และรวดเร็ว 
 2. เสริมสร้างบทบาท ศักยภาพของ อสม. ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใน
เบื้องต้นของประชาชนในชุมชน โดยการจัดให้มีสวัสดิการ ค่าตอบแทนตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่รัฐบาลกําหนด 
เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญกําลังใจและให้มีศักยภาพในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น 
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 นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 มุ่งเน้นภาคประชาชน องค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการและพัฒนา 
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  มีเทศบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง 
เป็นธรรม รวดเร็ว และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดทําประชาคม  เพื่อพัฒนาตาม
กระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมทํา  ร่วมพัฒนา  รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบความโปร่งใส  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 2. พัฒนาบุคลากร  ด้วยการสร้างจิตสํานึกในการให้บริการแก่บุคลากรของเทศบาลทุกระดับ  เพื่อ
ตระหนักความรับผิดชอบในหน้าที่  และทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน  ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรมในการบริการ   
 3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีมีการพัฒนา
รายได้อย่างต่อเนื่อง และขยายฐานภาษีแหล่งรายได้ใหม่ ให้มีการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ  ครอบคลุม ทั่วถึง 
และเป็นธรรม  เพื่อให้เทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะที่ดี  มีมาตรฐาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
อย่างคุ้มค่า สามารถวัดประเมินผลสําเร็จได้ 

 4. เพิ่มบทบาทของสตรี  เด็ก  และเยาวชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยในท้องถิ่น 
 5. นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน  โดยเฉพาะจุดบริการส่วนหน้า เพื่อ
สร้างบรรยากาศ รับบริการง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นการรักษาระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ  จากที่ได้
ดําเนินการไว้แล้วระดับหนึ่ง รวมทั้งทบทวนระเบียบขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานกระชับ มีความ
ยืดหยุ่น  มีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม 



 6. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคี และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ  มุ่งเน้นมาตรการป้องกันแก้ไข  พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย  อุทกภัย และภัยธรรมชาติอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 
2.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   (BAN PHAI MUNICIPATLITY VISION) 
 “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน  เมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้  คู่ธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ” 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามป ี  

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2556-2560) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็น
กรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะห้าปี  โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธ์ุ) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดขอนแก่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  และนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ด้าน  ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ  
  และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

              ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
              ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
              ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557)  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดลําดับความสําคัญในการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ดังนี้ 

  1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดําเนินงาน                
                1.1  ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
                1.2  สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
           2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง   
น่าอยู่  มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม   
 ทั่วถึงและการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม 

 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย                    
  และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 

 2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
  2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



             3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การพัฒนาทุนมนุษย์    
3.1 ยกระดับการศึกษา  ความรู้  และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 
  3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้            
มาตรฐานในทุกระบบ  และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
 4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม 
   ทุกช่วงวัย    
 4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ 
            5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
                  5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 
             6. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
                6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
                6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
            7. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
               7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค 
   ประชาชน 

   7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ            
  การป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
               7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
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4.  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จํานวนทั้งสิ้น  
127,000,000.- บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1   แสดงรายจ่ายจาํแนกตามแผนงาน 
 

ด้าน/แผนงาน 

 

จ่ายจริง 

ปี 2553 

ประมาณการ 

ปี 2554 

ประมาณการ 

ปี 2555 

หมาย
เหต ุ



ด้านบริหารทั่วไป (รวม) 
- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบฯ 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม) 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุขฯ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 
ด้านเศรษฐกิจ (รวม) 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย์ 
ด้านอื่นๆ  (รวม) 
- งบกลาง 

34,447,904.78 
27,283,146.22 
7,164,758.56 

52,647,465.31 
21,662,435.21 
9,198,838.75 

16,886,912.56 
803,027.00 

2,389,902.79 
 

1,706,349.00 
 

2,863,990.12 
2,450,362.12 

413,628.00 
15,887,767.17 
15,887,767.17 

31,624,122.00 
23,758,512.00 
7,865,610.00 

60,395,606.00 
24,463,754.00 
3,772,136.00 

26,024,101.00 
120,000.00 

3,450,615.00 
 

2,565,000.00 
 

13,811,823.00 
13,057,679.00 

754,144.00 
19,168,449.00 
19,168,449.00 

33,962,380.00 
26,104,780.00 

7,857,600 
64,731,078.00 
25,366,122.00 
4,059,695.00 

28,915,963.00 
120,000.00 
3,669,300 

 
2,600,000.00 

 
8,472,042.00 

7,484,300 
987,742.00 

19,834,500.00 
19,834,500.00 

 

รวมทั้งสิน้ 105,847,127.38 125,000,000.00 127,000,000.00  
  
 หน่วยงานต่าง ๆ  ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้นํางบประมาณ  จํานวน 127,000,000.- บาท  ที่ได้รับ
จัดสรรนี้ ไปใช้ในการดําเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจําและการ
ดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ  เพื่อตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลงต่อสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลทั้ง  7  ด้าน   
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 ซึ่งในตารางที่ 2  จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ  ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของ



ผู้บริหารและ การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2555-2557)  ตามท่ีได้กําหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2555-2557)  ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
 

ตารางที่ 2    การจัดสรรงบประมาณในการดําเนนิงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จํานวน

งบประมาณที่
ได้รับการจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน          
                    ร่วมในการดาํเนินงาน 

170,000.00 0.45 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็น 
                    เมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมทีดี่ 

7,168,700.00 18.90 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์   
 

18,657,820.00 49.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้  
                    มาตรฐาน ในทุกระบบ และส่งเสริม  สนบัสนุน  การจดัการ 
                    ศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

2,978,000.00 7.85 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปญัหาความยากจน 
 

4,782,000.00 12.61 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
 

994,200.00 2.62 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

3,175,080.00 8.37 

รวมทั้งสิน้ 37,925,800.00 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน ประจาํปี 2555 

 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดําเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปี 2555 โดยเก็บ
ข้อมูลการดําเนินงานตามโครงการต่าง ๆ  ของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผล
การดําเนินงานต่อผู้บริหาร  และนํามาสรุปเป็นภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาล  โดยแบ่งการติดตามและ
ประเมินผลเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 
 1.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    
 2.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่   

 3.  การประเมนิความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ในภาพรวมของเทศบาลฯ 
การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และผลการดําเนินงานเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่   

1. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548   ได้กําหนดแนวทางให้ท้องถิ่นนําแผนพัฒนาสามปี  มาใช้เป็นกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี  
ดังนั้น  ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-
2557) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจํานวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2555-2557) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2555) 
เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555  และแสดง
ข้อมูลการดําเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา    
 

     ตารางที่ 3  แสดงจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555-2557) ที่มีเป้าหมายในการ
ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  และจํานวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

1. ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดําเนินงาน 

10 7 400,000 170,000 

     1.1  ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

9 6 300,000 120,000 

     1.2  สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

1 1 100,000 50,000 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็น 58 33 31,794,580 7,168,700 



เมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
     2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทํา 
ผังเมือง อย่างเหมาะสม  

24 10 25,955,780 5,121,600 

    2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 

22 15 2,918,800 1,389,800 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

     2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
และสถานศึกษา 

2 3 80,000 153,700 

     2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 5 2,840,000 503,600 

3.  ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ 58 43 22,412,070 18,657,820 
      3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู้  และการใช้เทคโนโลยี  
สมัยใหม่  ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4 2 585,000 80,000 

      3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับ
การพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 

44 32 18,312,070 15,854,820 

      3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 9 3,515,000 2,723,000 

4.  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทุกระบบ และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

21 17 4,958,700 2,978,000 

      4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน 
ทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย    

14 4 3,392,700 120,000 

     4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียน 
การสอน ให้มีประสิทธิภาพ 

7 13 1,566,000 2,858,000 

 5. การแก้ไขปัญหาความยากจน 14 13 7,802,000 4,782,000 
      5.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 3 3 350,000 450,000 
      5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  
ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 

11 10 7,452,000 4,332,000 

6. การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 15 12 1,942,000 994,200 
      6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
ให้ทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 

6 1 1,322,000 20,000 
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จากตารางที่ 3  แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้บรรจุโครงการ
ตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน จํานวน 231  โครงการ  โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้ 79,066,650บาท  และใน
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555  ได้ต้ังงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนา        จํานวน 
166 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน  37,925,800 บาท  สําหรับโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่          ได้จัดสรร
งบประมาณ  โดยพิจารณา  ตามลําดับความสําคัญเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดถึงการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และรวมถึงการ
พัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสังคมก่ึงเมืองกึ่งชนบท 

 2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา        

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ได้นําเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น 4 ไตรมาส  ดังนี้ 

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2554)  รายงานภายในเดือนมกราคม 2555 
ไตรมาสที่  2  (มกราคม-มีนาคม 2555)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2555 
ไตรมาสที่  3  (เมษายน-มิถุนายน 2555)  รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2555 
ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม-กันยายน 2555) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2555     

      6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่าง
มีคุณภาพและทั่วถึง 

9 11 620,000 974,200 

 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 55 41 9,757,300 3,175,080 
      7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

5 5 500,000 330,000 

      7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

10 6 1,762,000 1,009,000 

      7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

40 30 7,495,300 1,836,080 

รวมทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ 231 166 79,066,650 37,925,800 



 ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 4   ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

  โครงการที่ได้รบังบประมาณ     166 โครงการ   
 -โครงการดําเนินการแล้วเสร็จ       136   โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  81.93  ของโครงการทั้งหมด       
 -โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ     10   โครงการ       คิดเป็นร้อยละ    6.02  ของโครงการทั้งหมด 
 -โครงการที่ยังไม่ดําเนินการ              0    โครงการ       คิดเป็นร้อยละ         0  ของโครงการทั้งหมด 
 -โครงการที่มีการยกเลิก                 20    โครงการ       คิดเป็นร้อยละ  12.05  ของโครงการทั้งหมด 
 

1. จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น  166  โครงการ  ปรากฏว่า โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
จํานวน 136 โครงการ (คิดเป็น 81.93 %) ประกอบด้วย 

 

1 เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบําเหน็จ  บํานาญบ้านไผ่ 
2 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ 
3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ 
4 โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล 
5 โครงการการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน 
6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
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7 ขยายเขตไฟฟ้า  
8 ขยายเขตประปา                             
9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ช่วงที ่3 
10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนขนมจีน  (ชุมชนขนมจีน) 
11 โครงการเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
12 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจําปี 
13 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 
14 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ 
15 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ / กู้ภัย ) 
16 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังยุวอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.) 
17 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
18 โครงการเผยแพร่กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุญกุ้มข้าวใหญ ่
19 โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร 
20 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจําปี  
21 โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ (ยาม) ตลาดสดเทศบาล 



22 โครงการรอบรู้ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ 
23 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
24 โครงการอุดหนุนงบประมาณฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด (สภ.บ้านไผ่) 
25 โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
26 โครงการหยุดโลกร้อนด้วยมือเรา 
27 โครงการประกวดชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง 
28 โครงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแบบยั่งยืน (ถนนกินได้) 
29 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
30 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ประชาชน 
31 โครงการแข่งขันทางวิชาการ 
32 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน 
33 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  อปท.  
34 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน 
35 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส ์
36 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน 
37 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
38 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 
39 โครงการอาหารเสริม (นม) ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
40 ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา 
41 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
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42 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
43 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ 
44 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษาฯ 
45 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศกึษาดูงาน 
46 โครงการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก 
47 โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ํามันทอดซ้ํา เพือ่สุขภาพ 
48 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ 
49 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสขุฯ (อสม) 
50 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน 
51 โครงการส่งเสริมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  
52 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
53 โครงการแผงสะอาด ตลาดน่าซื้อ 
54 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนบรกิารสาธารณสุข 
55 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ 



56 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ 
57 โครงการจําหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) 
58 โครงการจ้างเหมาติดต้ังไฟฉุกเฉินโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
59 โครงการจ้างเหมาติดต้ังถังสํารองน้ําโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
60 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
61 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
62 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
63 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี   
64 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 
65 อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ 
66 อุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณ ี(บุญคุ้ม) ทั้ง  26  ชุมชน  
67 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 
68 เงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ 
69 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
70 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 
71 อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น 
72 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ 
73 โครงการบัณฑิตน้อย 
74 โครงการส่งเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา 
75 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น(SBMLD)ร.ร.ท.1/ท.2 
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76 โครงการอบรมครูและทศันศกึษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
77 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 

78 
สังกัดเทศบาลฯ 
โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 

79 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯจํานวน 3 แห่ง 
80 โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
81 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
82 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 
83 เงินอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  (งบกลาง) 
84 เงินอุดหนุนผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ด้อยโอกาสในสังคม 
85 อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 
86 อุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 



87 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนฯ 
88 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวฯ 
89 โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผูด้้อยโอกาสในสังคม 
90 โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ 
91 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
92 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล 
93 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
94 โครงการจัดต้ังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน   
95 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
96 โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
97 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์ 
98 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล จํานวน 2 แห่ง 
99 โครงการจัดทําป้ายบอกทาง ทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 ชนิดป้ายกล่องไฟ 
100 โครงการจัดทําป้ายช่ือถนน ซอยชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
101 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
102 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 
103 โครงการเลือกต้ังซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน 
104 โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง 
105 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดบัปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ  
106 โครงการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศกึษาดูงานทั้งภายใน 

ประเทศและนอกประเทศของคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล   
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  พนักงานจ้างและครูเทศบาล  
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107 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นํากลุ่มองค์กรในเขตเทศบาลฯ 
108 เงินอุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อําเภอบ้านไผ่ 
109 โครงการจ้างเหมาเอกชนทําความสะอาดสํานักงานและรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
110 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาลและวันท้องถิ่นไทย 
111 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่บุคลากรในองค์กร 
112 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 
113 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
114 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
115 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกองช่าง,งานป้องกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ  
116 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ 



117 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน ระดับ 8 
118 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน ระดับ 8 
119 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน ระดับ 5 
120 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร ์จํานวน 2 ชุด 
121 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟ้าสําหรับ Server 
122 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
123 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร ์จํานวน 2 ชุด 
124 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ผู้บริหารระดบั 7-9 ร.ร.ท.2ฯ 
125 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี ครู ระดับ 3-6 จํานวน 5 ชุด 
126 โครงการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์สี จํานวน 1 เครื่อง 
127 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ 
128 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จาํนวน 1 เครื่อง 
129 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางาน จํานวน 5 ตัว 
130 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ี จํานวน 26 ตัว 
131 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร 
132 โครงการจัดซื้อบันไดอะลูมิเนียม 
133 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา 
134 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด 
135 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างดีเด่น 
136 โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย ์
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2. จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น  166  โครงการ  ปรากฏว่า โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนนิการ  
จํานวน 10 โครงการ (คิดเปน็ 6.02 %) ประกอบด้วย 

1 โครงการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล. บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย 
2 โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ําสํารอง ค.ส.ล.พร้อมติดต้ังถังเก็บน้ําสําเร็จรูป บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย 
3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 10 (ฝั่งทิศใต้) ข้างตลาดสดเทศบาล 4 (ชุมชนศรีหมอน) 
4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ํา ซอยแยก ซอยอุตรนคร (หมู่บ้านโชคชัย 1)  
5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า  (ชุมชนหลัก 14) 
6 โครงการก่อสร้างผิวจราจรก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบ้านเกิ้ง ซ.3 (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา)   



7 โครงการปรับปรุงศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นศูนย์ผู้สูงอายุ 1 แห่ง 
8 โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง 
9 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง(ชุมชนหลัก 14) 
10 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดเทศบาลฯ 

 

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินโครงการ เป็นโครงการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 2556 
 

3. จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น  166  โครงการ  ปรากฏว่าโครงการที่ไม่ดําเนินการ   
จํานวน 20  โครงการ  (คิดเป็น 12.05 %)  งบประมาณทั้งสิน้ 1,472,700 บาท ประกอบด้วย 
 

1 สนับสนุนวันสตรีสากลโลก  งบประมาณ 10,000 บาท  ไม่ได้ดําเนินการ  

2 

เนื่องจากอําเภอบ้านไผ่ ไม่ได้แจ้งประธานเครือข่ายกลุ่มสตรีแม่บ้านระดับอําเภอบ้านไผ่  ประสานงานเพื่อ
ขอรับการสนับสนุน 
 

โครงการคัดเลือกสมาชิก  อปพร.ดีเด่น  งบประมาณ 9,000  บาท  ไมไ่ด้ดําเนินการ   

3 

เนื่องจาก สตง.มีข้อทักท้วง เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่าย 
 

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  งบประมาณ  27,000 บาท   

4 

ไม่ได้ดําเนินการ  เนื่องจากช่วงระยะเวลาที่กําหนดการฝึกอบรมฯ  มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  มีการ
โอนย้าย  จึงทําให้บุคลากรไม่เพียงพอ ในการดําเนินการตามโครงการ 
 

โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังขจัดปัญหาและการล่วงละเมิดทางเพศฯ  งบประมาณ 5,000 บาท 

5 

ไม่ได้ดําเนินการ  เนื่องจาก ลกัษณะของโครงการ  กลุ่มเปา้หมายของโครงการ  คล้ายกับโครงการของ 
กองสาธารณสุขฯ  เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณจึงไม่ดําเนินการ 
 

โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด  งบประมาณ  33,700 บาท 

6 

ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจาก  เป็นการตั้งเงินรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  และตลอดทั้งปีงบประมาณไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนโครงการนี้จึงไม่ได้ดําเนินการ 
 

โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกจิ/เอกชน  งบประมาณ  10,000 บาท 
 
 
 
 

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากงบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตามโครงการ 
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7 โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ใสใ่จสขุภาพ  งบประมาณ  20,000 บาท 
ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ทําการตรวจคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่  รวมทั้งบุคลากรของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ดังนั้น เพื่อเป็นการ 



ประหยัดงบประหยัดงบประมาณรายจ่ายของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงได้งดดําเนินการตามโครงการดังกล่าว 
 

8 
 
 

9 

อุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการ  งบประมาณ  10,000 บาท 
ไม่ได้ดําเนินการ  เนื่องจากเจ้าภาพจัดนิทรรศการฯ  ไม่ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ 
 

โครงการจัดหาอาสาสมัคร/ครูสอนภาษาอังกฤษ  งบประมาณ  10,000 บาท 

 

10 

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากงบประมาณที่ต้ังไว้ไม่เพียงพอต่อการดําเนินงานตามโครงการ 
 

อุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น   งบประมาณ  100,000 บาท 

11 

ไม่ได้ดําเนินการ  เนื่องจากคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ไมข่อรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 

โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษาในสังกัด 

12 

เทศบาลฯ  และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  งบประมาณ 600,000  บาท 
ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจาก  เป็นการตั้งเงินรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  และตลอดทั้งปีงบประมาณไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนโครงการนี้จึงไม่ได้ดําเนินการ 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสําหรับเป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  โรงเรียนในสงักัด 
เทศบาลฯ จํานวน  2  แห่ง  งบประมาณ  60,000  บาท 

13 

ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจาก  เป็นการตั้งเงินรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น  และตลอดทั้งปีงบประมาณไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ อุดหนุนโครงการนี้จึงไม่ได้ดําเนินการ 
 

โครงการจัดตลาดนัดชุมชนคนบ้านไผ่  งบประมาณ  50,000  บาท 

14 

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจากนโยบายผู้บริหารที่จะให้มีการจดัต้ังตลาดนัดชุมชน  ณ  บริเวณตลาด 4  แต่ใน
ปัจจุบัน  ให้ชะลอโครงการจัดต้ังตลาดนัดชุมชนไว้ก่อน  จนกว่าจะมีความพร้อมเพรียงในทุกด้าน 
 

เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  และผู้ด้อยโอกาส  งบประมาณ  50,000  บาท 

15 

ไม่ได้ดําเนินการ  เนื่องจาก ผูไ้ด้รับทุนคนเดิมเรียนจบแล้ว  และทุนการศกึษาใหม่  ไม่มนีักเรียนที่มี
คุณสมบัติ  เขา้หลักเกณฑ์การรับทุน 
 

โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแ์ว่นสายตาแก่ผู้มีปัญหา  งบประมาณ 10,000 บาท  

16 

ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจาก  สตง.เคยมีข้อทักท้วง อปท. แหง่อื่น 
 

โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ ICT เทศบาลเมืองบ้านไผ่  งบประมาณ  250,000  บาท  
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้ดําเนินการ  เนื่องจากสถานที่ที่จะดําเนินการศูนย์การเรียนรู้ ICT นั้น  ได้มีแนวนโยบายของคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่น  จะจัดทําเป็นศูนย์บริการสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ซึ่งถือว่ามีความสําคัญและ 
จําเป็นต่อสุขภาพของประชาชนภายในชุมชน  จึงได้ยกเลกิโครงการดังกล่าว แล้วพิจารณาจัดหาสถานที่ที่
เหมาะสมเพื่อดําเนินการต่อไป 
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17 อุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชน,กลุ่มสตรีแมบ้่าน  งบประมาณ  100,000 บาท   

18 

ไม่ดําเนินการ  เนื่องจากประธานเครือข่ายไม่ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 

โครงการภาษีคืนกําไร  งบประมาณ  20,000 บาท   
 

 
19 

ไม่ได้ดําเนินการ เนื่องจาก สตง.มีข้อทักท้วง 
 

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  งบประมาณ 28,000 บาท   

20 

ไม่ได้ดําเนินการ  เนื่องจากช่วงปลายปีงบประมาณ  มหีนงัสือสั่งการแจ้งการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
คอมพิวเตอร์มาใหม่  ซึ่งในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เป็นอํานาจของสภาฯ   
จึงไม่สามารถเสนอต่อสภาฯ ได้ทันเวลา 
 

โครงการสํารวจข้อมูลข้อมลูความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  งบประมาณ 70,000 บาท   
         ไม่ได้ดําเนินการ  เนื่องจาก สตง.มีข้อทักท้วง 
 

  

กราฟที่ 1  แสดงสัดส่วนของความก้าวหน้าในการดําเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง  7  ด้าน 

       

  

   จากกราฟที่ 1 แสดงสัดส่วนของการดําเนินโครงการ พัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์แสดงให้เห็นว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ดําเนินการไป 26 % ยุทธศาสตร์ที่ 7 ดําเนินการไป 25 % ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดําเนินการไป 20 % 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดําเนินการไป 10 %  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดําเนินการไป 8 % ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดําเนินการไป 7 % และ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ดําเนินการไป 4 % ตามลําดับ 
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กราฟที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการที่ได้รับงบประมาณและจํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
     ของแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

         

 
      

     จากกราฟที่ 2 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับงบประมาณและดําเนินการ 41 โครงการ ยุทธศาสตร์  ที่ 
7  ได้ดําเนินการไป 34 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ดําเนินการไป 23 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดําเนินการไป 12
โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ดําเนินการไป 11 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ดําเนินการไป 9 โครงการ และยุทธศาสตร์   ที่ 
1 ดําเนินการไป 6 โครงการ ตามลําดับ 

กราฟที่ 3  แสดงการใช้งบประมาณในการดําเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
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2.  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ ่  
  

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามนโยบายแต่ละด้าน  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ซึ่งได้แก่ 
 

2.1 นโยบายการพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน    
  

 โดยผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้วางแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและสนับสนุน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน การจราจร  เพื่อทําให้พ้ืนที่ทั้งหมดของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  มีความสะดวกทางการคมนาคมทั้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้
เป็นชุมชนที่น่าอยู่  
 

 ผลการดําเนินงาน   
 สําหรับงบประมาณปี พ.ศ. 2555  ได้จัดสรรให้กับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่อระบายน้ํา  

และทางเดินเท้า ในชุมชน/หมู่บ้าน  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยและผู้สญัจรไป-มา  โดยเน้นให้
ดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงส่วนที่เหลือจากที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ใหแ้ล้วเสร็จ 
 

2.2 นโยบายการพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
 

 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ให้ความสําคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  ภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืน โดยการพัฒนาสวนสาธารณะ 



สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สนับสนุนเพิ่มศักยภาพความสามารถของชุมชนในการกําจัดขยะมูลฝอย  รณรงค์การรักษา
ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สถานที่ต่างๆ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

 ผลการดําเนนิงาน 
 

 - ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่ทิ้ง
ขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น ตําบลหินต้ัง อําเภอ    
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ที่ใช้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ  ในส่วนของการแก้ไข
ปัญหาขยะตกค้างในเขตเทศบาล  ได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้รวดเร็วและทั่วถึง  และปรับปรุงการรักษาความ
สะอาดพื้นที่สาธารณะ  
               - ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมที่สร้างจิตสํานึก
และการมีส่วนร่วมแก่เยาวชนและประชาชนในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจําทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวภายในเขตเทศบาลฯ 
 - ด้านจัดระบบป้องกันน้ําท่วม ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  และปรับปรุงระบบระบายน้ําใน
ชุมชนต่าง ๆ  ปรับปรุงท่อลอดถนน  เพื่อช่วยให้การระบายน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้นและป้องกันการเกิดน้ําท่วมขัง
โดยเฉพาะในฤดูฝน   
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  2.3 นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
 

 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ให้ความสําคัญต่อการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพียงพอ
ต่อการดําเนินชีวิต ส่งเสริมศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างแบรนด์ (สัญลักษณ์) สินค้า  ด้วยการจัดต้ังศูนย์และฝึก
อาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจและต้องการหารายได้เสริม ด้านการก่อสร้าง-ปรับปรุงตลาดสดให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดน่าซื้อ 

   ผลการดาํเนนิงาน 
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการจัดต้ังศูนย์และจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน โดยจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจของประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อ
การยังชีพ  และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รวมทั้งการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 

2.4 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม   
 -ด้านการศึกษา 

 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการพัฒนา ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน ไอที และภาษาให้กับเด็ก    
มีการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กมีการออกกําลังกาย เล่นกีฬา  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่างเข้มแข็ง และจริงจัง  



อีกทั้งยังมีการพัฒนาอาคารสถานที่  ระบบบริหารจัดการ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล บริการรับ-ส่ง 
นักเรียน เพื่อเป็นการลดภาระผู้ปกครอง 

     ผลการดําเนินงาน 
 พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ในการผลิตสื่อการสอน การทําแบบเตรียม

ความพร้อม และการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กปฐมวัย และความสําคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนในทุกระดับอย่างทั่วถึง  การพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีการออกกําลังกาย เล่นกีฬา ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาในทุกระดับ  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่างเข้มแข็ง และจริงจัง  อีกทั้งยังมีการ
พัฒนาอาคารสถานที่  เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน มีการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 -ด้านการพัฒนาชุมชน 
 ผู้บริหารได้เน้นการบริหารโดยการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพ และสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ ให้มีคณุภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ 

     ผลการดําเนินงาน 
 ผู้บริหารได้วางนโยบายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการในเชิงรุก  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาล  ให้มีศักยภาพในการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นสุข  สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนเพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ในทุกๆด้าน ตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ร่วมไป
ถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและจัดบรกิารป้องกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง  ส่งเสริมการออกกําลัง
กายเพื่อรักษาสุขภาพ  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์  รวมทั้งผู้ประสบสาธารณภัย
และปัญหาเดือดร้อนในชุมชนในด้านการรักษาวัฒนธรรมได้กําหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและให้
ความสําคัญกับการจัดงานประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่นและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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 -ด้านสาธารณสุข  
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เน้นการสร้างสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนให้เข้าถึง

หลักประกันสุขภาพ  สร้างบทบาทศักยภาพของ อสม. ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข  
     ผลการดําเนินงาน 
 มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ในการดูแลตัวเองและครอบครัว สําหรับประชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียนโดยจัดโครงการ /กิจกรรมให้บริการสาธารณสุข เชิงรุก ให้การดูแลเรื่องสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมี
การอบรมแก่อาสาสมัครชุมชน เพื่อเป็นแกนนําในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆด้วย ด้านการป้องกัน
และควบคุมโรค  ได้จัดบริการเพื่อให้ความรู้และป้องกันโรคทั่วไป โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ  และโรคระบาดต่างๆ และมี
การจัดต้ังศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 



2.5 นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร    
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้วางนโยบายโดยมุ่งเน้นภาคประชาชน องค์กร ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนา โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม รวดเร็วและสร้างจิตสํานึกในการให้บริการแก่บุคลากรของเทศบาลทุกระดับ 
เพื่อตระหนักความรับผิดชอบในหน้าที่ และทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน ซึ่งจะทําให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมในการบริการ  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล และความเป็นธรรมแก่
ผู้เสียภาษี  มีการพัฒนารายได้อย่าง ต่อเนื่อง และขยายฐานภาษีแหล่งรายได้ใหม่ ให้มีการเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม  นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน โดยเฉพาะจุด
บริการส่วนหน้า เพื่อสร้างบรรยากาศรับบริการง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นการรักษาระดับคุณภาพงานบริการที่เป็น
เลิศ  และเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคี และอาสาสมัคกลุ่มต่างๆ มุ่งเน้นมาตรการป้องกันแก้ไข พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อุทกภัย และภัยธรรมชาติอย่างทั่วถึง และทันท่วงที 

 

 ผลการดําเนินงาน 
 มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555  เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนการเลือกต้ังในทุกระดับ รวมไปถึงสนับสนุนด้านบุคลากรอีกด้วยการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  เทศบาลได้
ดําเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง ในชุมชน 26  แห่ง  เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของชุมชนและคัดเลือก
โครงการที่ต้องการ  โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด จัดการอบรมและศึกษาดูงานด้านต่างๆ 
สําหรับประชาชนและเยาวชน ทั้ง 26 ชุมชน  และประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสํานักงาน  การเชื่อมต่อระบบ INTERNET ให้มี
ประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะการ
เชื่อมโยงระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์ข้อมูลราชการ  และได้เปิดช่องทางการติดต่อโดยผ่านทางเว็บไซด์
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  www.banphaicity.go.th  ซึ่งได้ดําเนินการปรับปรุงหน้าเว็บไซด์เพื่อเสนอข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา   
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3.  การประเมนิผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนนิงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
 3.1 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงาน  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในภาพรวม   
       ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่            
ได้ดําเนินการโดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรม



ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนทั้ง  26  ชุมชนเป็นผู้ตอบ  โดยมี กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 394 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  แยกเป็น 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมลูทั่วไป 
ตารางที่ 4  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อ 

ผลการดําเนนิงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จํานวน ( N 197) ร้อยละ 

1. เพศ               
    1.1  ชาย                      
    1.2  หญิง 

 
112 
85 

 
56.9 
43.1 

2. อายุ               
    2.1  ตํ่ากว่า 20 ปี 
    2.2  20-30ปี  
    2.3  31 - 40 ปี  
    2.4  41 - 50 ปี  
    2.5  51 - 60 ปี  
    2.6  มากกว่า 60 ปี  

 
5 
24 
36 
43 
51 
38 

 
2.5 
12.2 
18.3 
21.8 
25.9 
19.3 

3. การศึกษา        
    3.1  ประถมศึกษา  
    3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
    3.3  อนุปรญิญา หรือเทียบเท่า   
    3.4  ปรญิญาตรี  
    3.5  สูงกว่าปริญญาตรี  

 
66 
74 
18 
36 
3 

 
33.5 
37.6 
9.1 
18.3 
1.5 

4. อาชีพหลัก       
    4.1  รับราชการ   
    4.2  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
    4.3  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
    4.4  รับจ้าง  
    4.5  นักเรยีนนักศึกษา  
    4.6  เกษตรกร  
    4.7  อ่ืนๆ................................. 
 

 
17 
7 
53 
67 
7 
31 
15 
 

 
8.6 
3.6 
26.9 
34.0 
3.6 
15.7 
7.6 
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 จากตารางที่ 4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 
112 คน คิดเป็นร้อยละ 56.9  และเพศหญิง จํานวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 ตามลําดับ  
 ด้านอายุผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุ 51-60 ปี จํานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 25.9, อายุ 41-50 ปี 
จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8, อายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3, อายุ 31-40 ปี  จํานวน 
36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3, อายุ 20-30 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 และอายุตํ่ากว่า 20 ปี    จํานวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลําดับ 
   ด้านการศึกษาผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญก่ารศึกษาระดับ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จํานวน 74 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.6, ประถมศึกษา จํานวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5, ปริญญาตรี จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3, 
อนุปริญญาหรอืเทียบเท่า  จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1  และสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.5 ตามลําดับ 
        ด้านอาชีพผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี  อาชีพรับจ้าง จํานวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0, ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9, เกษตรกร จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7, รับราชการ จํานวน 17 
คน คิดเป็นร้อยละ 8.6, อาชีพอื่นๆ (ข้าราชการบํานาญและแม่บ้าน) จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6 และเอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6, นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามลําดับ 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการดําเนนิงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในภาพรวม   
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการดําเนินงานในประเด็นต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้ 
  1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2, พอใจมาก จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3  
และไม่พอใจ  จํานวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามลําดับ 
 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2, พอใจมาก จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7  
และไม่พอใจ  จํานวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลําดับ 
 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จํานวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 80.2, พอใจมาก จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 
และไม่พอใจ จํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 ตามลําดับ 
 4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ให้ประชาชนทราบ   
ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จํานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 73.6, พอใจมาก จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3  
และไม่พอใจ  จํานวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.1 ตามลําดับ 
 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จํานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 74.1, พอใจมาก จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7  
และไม่พอใจ  จํานวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.2 ตามลําดับ 
 6. การดําเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด  



ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 78.7, พอใจมาก จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.2 
และไม่พอใจ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2 ตามลําดับ 
 7. ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม นําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   
ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จํานวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 79.2, พอใจมาก จํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7  
และไม่พอใจ  จํานวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลําดับ 
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 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   
ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จํานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7, ไม่พอใจ  จํานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 และ
พอใจมาก จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1  ตามลําดับ 
 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรมประชาชน   
ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 88.8, และพอใจมาก จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5,6, 
ไม่พอใจ  จํานวน 11 คน  คิดเป็นร้อยละ 5.6 ตามลําดับ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
แสดงให้เห็นได้ว่า ส่วนใหญ่มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 66.2, พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
18.19  และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 15.6 
 
 

     กราฟที่ 4  แสดงสัดส่วนของระดับความพึงพอใจการดําเนินงานในภาพรวม 

 

 
 

  จากกราฟที่ 4   แสดงให้เห็นว่า มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามระดับความพอใจ ร้อยละ 66.2,   พอใจมาก  
ร้อยละ 18.2,  ไม่พอใจ ร้อยละ 15.6  และไม่ตอบ  ร้อยละ 0  ตามลําดับ 
 
 

 3.2.  การประเมินความพงึพอใจของประชาชน ต่อผลดาํเนนิงานของเทศบาลเมืองบา้นไผ่จาํแนกตามยทุธศาสตร ์  
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินงานจําแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ



โครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การดําเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 

 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น และนําคะแนนที่ได้จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

 
 

-27- 
 

ตารางที่ 5   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร ์ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

1. การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 6.56 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
    มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

7.11 

3. การพัฒนาทุนมนุษย ์ 6.99 
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานทุกระบบ 
    และส่งเสรมิ  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

6.51 

5. การแก้ไขปญัหาความยากจน 6.48 
6. การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 6.45 
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 5.70 

 

จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลสําเร็จมากที่สุด  สําหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่คะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 
ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  6.54   ซึ่งแสดงว่าผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับประสบ
ความสําเร็จระดับปานกลาง  โดยค่าเฉล่ียความพึงพอใจที่มากท่ีสุด  คือความพึงพอใจ  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 7.11, การพัฒนาทุนมนุษย์ 6.99,       การพัฒนา
ความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน 6.56, การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
เทศบาลให้ได้มาตรฐานทุกระบบ และส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 6.51, การ
แก้ไขปัญหาความยากจน 6.48, การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 6.45, และการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
5.70 ตามลําดับ 

 

3.3 การประเมินความพงึพอใจของประชาชน ต่อผลดาํเนนิงานรายโครงการ/กิจกรรม  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 



  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เมื่อวันที่  17  
กรกฎาคม  2555  ได้มีการกําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดําเนินงานราย
โครงการ/กิจกรรม  โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 5  ระดับ คือ 
 

  ความพึงพอใจน้อยที่สุด   อยู่ในระดับ  
 ความพึงพอใจน้อย  อยู่ในระดับ 
 ความพึงพอใจปานกลาง อยู่ในระดับ 
 ความพึงพอใจมาก  อยู่ในระดับ 
 ความพึงพอใจมากที่สุด อยู่ในระดับ 
  

 ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม  ของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ได้ดําเนินการโดยจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางในการติดตามประเมินผล
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนทั้ง     
26  ชุมชนเป็นผู้ตอบ  โดยมี กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 394 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.69  ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  แยกเป็น 
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ผลการประเมนิ แยกเป็น 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบ 
 

ตารางที่ 6  ขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับการประเมนิความพงึพอใจของประชาชน  
ต่อผลดาํเนนิงานรายโครงการ/กิจกรรม  ของเทศบาลเมืองบา้นไผ ่

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จํานวน ( N = 247) ร้อยละ 
1. เพศ               
    1.1  ชาย                      
    1.2  หญิง 

 
110 
137 

 
44.53 
55.47 

2. อายุ               
    2.1  ตํ่ากว่า 18 ปี             
    2.2  18-25 ปี                      
    2.3  25-35 ปี                                
    2.4  35-50 ปี                         
    2.5  มากกว่า 50 ปี 

 
26 
36 
45 
71 
69 

 
10.53 
14.57 
18.22 
28.74 
27.94 

3. การศึกษา        
    3.1  ประถมศึกษา             
    3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         
    3.3  อนุปรญิญาหรือเทียบเท่า            

 
62 
71 
50 

 
25.10 
28.75 
20.25 



    3.4  ปรญิญาตรี             
    3.5  สูงกว่าปริญญาตรี                 
    3.6  อ่ืนๆ ................................. 

42 
15 
7 

17.00 
6.07 
2.83 

4. อาชีพหลัก       
    4.1  รับราชการ                
    4.2  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                
    4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                  
    4.4  รับจ้าง                 
    4.5  นักเรยีนนักศึกษา                  
    4.6  เกษตรกร 
    4.7  อ่ืนๆ (ระบุ)..................................... 

 
20 
28 
61 
69 
18 
40 
11 

 
8.10 
11.33 
24.70 
27.94 
7.29 
16.19 
4.45 

  

 จากตารางที่ 5  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 
137  คน คิดเป็นร้อยละ 55.47  และเพศชายจํานวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 44.53  ตามลําดับ  
 ด้านอายุผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุ 35–50 ปี จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 28.74, มากกว่า 50 ปี 
จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.94, 25-35 ปี จํานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.22, 18-25 ปี  จํานวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.57 และอายุตํ่ากว่า 18 ปี จํานวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.53 ตามลําดับ 
   ด้านการศึกษาผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญก่ารศึกษาระดับ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจํานวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 28.75, ประถมศึกษา จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 25.10, อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จํานวน 50 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.25, ปรญิญาตรี จํานวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00, สงูกว่าปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.07 และอื่นๆ จํานวน 7  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.83   
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        ด้านอาชีพผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง จํานวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 27.94, ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จํานวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70, เกษตรกร จํานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 14.19, เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.33, รับราชการ จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ8.10,  นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
18 คน คิดเป็นร้อยละ 7.29  และอื่นๆ จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 4.45    

 

ตอนที่ 2  ระดบัความคิดเหน็ต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 

ตารางที่ 7  แสดงระดบัผลการประเมนิความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลดาํเนนิงานรายโครงการ/กิจกรรม  
ของเทศบาลเมอืงบา้นไผ ่

 

ลําดับ รายการโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

1 เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบําเหน็จ  บํานาญบ้านไผ่ 
 

2 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ 
 



3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ 
 

4 โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล 
 

5 โครงการการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน 
 

6 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
 

7 ขยายเขตไฟฟ้า  
 

8 ขยายเขตประปา                             
 

9 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ช่วงที ่3 
 

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนขนมจีน  (ชุมชนขนมจีน) 
 

11 โครงการเฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน 

 

12 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ประจําปี 

 

13 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 
 

14 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ 
 

15 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ / กู้ภัย ) 
 

16 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังยุวอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.) 
 

17 โครงการฝึกอบรมจัดต้ังอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
 

18 โครงการเผยแพร่กิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบุญกุ้มข้าวใหญ ่
 

19 โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร 
 

20 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจําปี  
 

21 โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล 
 

22 โครงการรอบรู้ใช้รถใช้ถนนลดอุบัติเหตุ 
 

23 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 

24 โครงการอุดหนุนงบประมาณฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด (สภ.บ้านไผ่) 
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ลําดับ รายการโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

25 โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
 

26 โครงการหยุดโลกร้อนด้วยมือเรา 
 

27 โครงการประกวดชุมชนสะอาด หน้าบ้านน่ามอง 
 

28 โครงการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมแบบยั่งยืน (ถนนกินได้) 
 

29 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

30 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ประชาชน 
 



31 โครงการแข่งขันทางวิชาการ 
 

32 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน 
 

33 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  อปท.  
 

34 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน 
 

35 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส ์
 

36 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน 
 

37 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 

38 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 

39 โครงการอาหารเสริม (นม) ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

40 ประเภทเงินอุดหนุนการกีฬา 
 

41 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 

42 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 

43 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ 
 

44 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษาฯ 
 

45 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศกึษาดูงาน 
 

46 โครงการให้บริการสาธารณสุขเชิงรุก 
 

47 โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ํามันทอดซ้ํา เพือ่สุขภาพ 
 

48 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ 
 

49 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม) 
 

50 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน 
 

51 โครงการส่งเสริมพนักงานเทศบาล พนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันกีฬา  
 

52 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 
 

53 โครงการแผงสะอาด ตลาดน่าซื้อ 
 

54 อุดหนุนสําหรับสนับสนุนบรกิารสาธารณสุข 
 

55 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ 
 

56 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ 
 

57 โครงการจําหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) 
 

58 โครงการจ้างเหมาติดต้ังไฟฉุกเฉินโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ลําดับ รายการโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

59 โครงการจ้างเหมาติดต้ังถังสํารองน้ําโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

60 โครงการเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 



61 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

62 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
 

63 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี   
 

64 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 
 

65 อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ 
 

66 อุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณ ี(บุญคุ้ม) ทั้ง  26  ชุมชน  
 

67 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 
 

68 เงินอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ 
 

69 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
 

70 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 
 

71 อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น 
 

72 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ 
 

73 โครงการบัณฑิตน้อย 
 

74 โครงการส่งเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสตูรสถานศึกษา 
 

75 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิ่น 
(SBMLD) ร.ร.ท.1/ร.ร.ท.2 

 

76 โครงการอบรมครูและทศันศกึษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
 

77 โครงการศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาโรงเรียนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกดัเทศบาลฯ 

 

78 โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการศึกษาตามอัธยาศัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ 

 

79 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
 

80 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3 แห่ง 
 

81 โครงการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 
 

82 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

83 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 
 

84 เงินอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  (งบกลาง) 
 

85 เงินอุดหนุนผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ด้อยโอกาสในสังคม 
 

86 อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 
 

87 อุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ 
 

88 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนฯ 
 

89 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวฯ 
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ลําดับ รายการโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมนิ 

90 โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

 

91 โครงการปรับปรุงศูนย์ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นศูนย์ผู้สูงอายุ 1 แห่ง 
 

92 โครงการออกเยี่ยมบริการชุมชนเคลื่อนที่ 
 

93 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

94 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล 
 

95 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
 

96 โครงการจัดต้ังเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน   
 

97 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ 
 

98 โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
 

99 โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ภาษีคืนกําไรทางสื่อวิทยุเคเบิลทีวีหนังสือพิมพ์ 
 

100 โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในโรงเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล  
จํานวน 2 แห่ง 

 

101 โครงการจัดทําป้ายบอกทาง ทางเข้าตลาดสดเทศบาล 1 ชนิดป้ายกล่องไฟ 
 

102 โครงการจัดทําป้ายช่ือถนน ซอยชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

103 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
 

104 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรมการชุมชน 
 

105 โครงการเลือกต้ังซ่อมประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน 
 

106 โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

107 โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นํากลุ่ม
องค์กรในเขตเทศบาลฯ 

 

108 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น 
 

หมายเหตุ  1. โครงการที่อยู่ในระหว่างการดําเนินงาน  ไม่ได้ดําเนินการประเมินผลความพึงพอใจ เนื่องจากดําเนินไม่แล้วเสร็จ  
 2. โครงการที่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์  ไม่ได้ดาํเนินการประเมินผลความพึงพอใจ  เนื่องจากต้องดาํเนินการตามระเบียบการ

จัดซื้อ จัดจา้ง ตามระเบียบฯ  วิธกีารของพัสด ุ
 

 จากเกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  อยู่ในระดับ       จนถึงความพึงพอใจ
มากที่สุดอยู่ในระดับ                   สําหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นราย
โครงการ  โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  สรุปได้ดังนี้   

1. ความพึงพอใจน้อยที่สุด   อยู่ในระดับ                     ไม่ม ี
2. ความพึงพอใจน้อย  อยู่ในระดับ                      ไม่ม ี
3. ความพึงพอใจปานกลาง  อยู่ในระดับ   จํานวน  87  โครงการ 
4. ความพึงพอใจมาก  อยู่ในระดับ   จํานวน  21  โครงการ 



5. ความพึงพอใจมากทีสุ่ด  อยู่ในระดับ   ไม่ม ี
 

โดยภาพรวมนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  อยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 3.39 )          

ส่วนที่  4 
สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม 

ของการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจําปี  2555 
 

 การดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจําปี  2555  เป็นการดําเนินการตาม
โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 2553-2557) และแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2555-2557)      ซึ่งการ
จัดทําแผนพัฒนาทั้งสองระดับเป็นไปตามแนวนโยบายที่กําหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัดขอนแก่น  
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหารเทศบาล 
 จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไม่เพียงพอต่อการนํามาจัดทํา
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณประจําปีทําให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดําเนินงาน    ปัญหาข้อกฎหมาย  การประสานงาน  กลุ่มเป้าหมาย  และความ
สอดคล้องของระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ  ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะนําได้ดังนี้ 

1. ปัญหาการดําเนินงานโครงการไม่ทันตามปีงบประมาณ 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นการช่วยให้เทศบาลสามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการได้ในช่วง

ระยะ 3 ปี  แต่เนื่องจากการขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธ์ข้อมูลและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทํา
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่สามารถจัดลําดับโครงการต่างๆ ได้  จึงมีโครงการที่ประสบปัญหาไม่สามารถ
ดําเนินโครงการได้ตามเป้าหมาย  โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเงินงบประมาณรายรับไม่เข้า
ตามกําหนด  ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทางในการดําเนินการในเรื่องนี้โดยการประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการชุมชน  ซึ่งเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่  เพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนดําเนินการ   และควรจัดทําบัญชีควบคุม 
          2.  ปัญหากลุ่มเป้าหมายในโครงการของเทศบาลซ้ําซ้อน 
 การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล  เป็นการดําเนินการโดยผ่าน
คณะกรรมการชุมชน  จึงมีผลทําให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการอบรม/กิจกรรมมักจะเป็นคนกลุ่มเดิม  ในหลาย
หลักสูตรการอบรม  ทําให้การดําเนินงานตามโครงการเหล่านั้นไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่  ซึ่งเทศบาลควร
ปรับแนวทางในการหากลุ่มเป้าหมายใหม่  โดยการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง  และกระจายกลุ่มเป้าหมายให้มาจาก
กลุ่มของประชาชนทั่วไป และมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายเดิม 
 3.  ปัญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดทํามีปริมาณมากเกินกว่างบประมาณที่ต้ังไว้และได้รับ 
              การจัดทําหรือเสนอโครงการ/กิจกรรม  มีจํานวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปี  จึงควรมีการวิเคราะห์ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความสําคัญ ต่อการพัฒนาและ
สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทําให้แผนพัฒนาเทศบาลฯประสบผลสําเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 



         4.  ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการติดตามและประเมินผล 
             หลังการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ไม่มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ไม่มี
ความต่อเนื่องในการดําเนินงาน  ทําให้ขาดข้อมูลในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม  ในเชิงบูรณา
การและไม่มีข้อสรุปปัญหาของโครงการต่าง ๆ  เพื่อนําไปปรับปรุงและแก้ไข  ควรมีการนําเครื่องมือที่มีเกณฑ์
มาตรฐานมาเป็นตัวช้ีวัดและประเมินผลสําเร็จของงาน  และการเพิ่มความถี่ในการประเมินและประชาสัมพันธ์ผลการ
ประเมิน  รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามประเมินผลโครงการพร้อม
สรุปผลการดําเนินงานแต่ละโครงการหลังสิ้นสุดการดําเนินตามโครงการ/กิจกรรม  ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
 1.  ควรมีการวิเคราะห์และกําหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
จริงและมีการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้  เช่น แผนการดําเนินงานประจําปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
  2.  อบรมให้ความรู้ด้านการจัดทําแผนชุมชน  แผนพัฒนา  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  การติดตามและ
ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการ  แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง  
 3.  จัดทําโครงการในแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับรวมไปถึงงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากส่วนกลาง และโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  ควรมีการนําไปดําเนินการ (บรรจุลงใน  
เทศบัญญั ติงบประมาณรายจ่ายประจําปี )ไม่น้อยกว่า 75% ของโครงการทั้ งหมดที่บรรจุ ในแผนสามปี            
(ในปีดําเนินการ) รวมไปถึงการนําแผนชุมชนมาพิจารณาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70   
 4.  ประสานส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน 
 5.  ควรให้แต่ละกอง/ฝ่าย  มีการจัดทําแบบสอบถามการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ  เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการดําเนินงานต่อไป 
  

***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก หมายเลข 1 

 

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
โครงการจัดงานประเพณลีอยกระทง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เม่ือวันที่  9 – 10  พฤศจิกายน  2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจําปี  เม่ือวันที่  16-17  ธันวาคม  2554 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานฉลองวนัเด็กแห่งชาติ เม่ือวันที่  14  มกราคม  2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพโครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 



โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ ครั้งที่ 2  ประจําปี 2555 
เม่ือวันที่  29  กุมภาพันธ์  -  2  มีนาคม  2555 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วันที่ 1 - 2   เมษายน  2555 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการจัดงานประเพณสีงกรานต์ ประจาํปี 2555  เม่ือวันที่  13  เมษายน  2555 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาพโครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
โครงการการประชุมประชาคมเมืองบา้นไผ่เพื่อเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(2556 - 2558) 

เม่ือวันที่  30  พฤษภาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมจัดต้ังยุวอาสาสมัครปอ้งกันภัยฝ่ายพลเรือน (ยุว อปพร.)  
เม่ือวันที่ 28-29  มิถุนายน  2555 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจําป ี2555 
เม่ือวันที่ 30  มิถุนายน  -  1  กรกฎาคม  2555 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
โครงการจัดนทิรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา  เม่ือวันที่  31  กรกฎาคม  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสขุแบบผสมผสานเชิงรุก  ระหวา่งเดือน มีนาคม – พฤษภาคม  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

โครงการวัยใสใส่ใจสิ่งแวดลอ้ม  เม่ือวันที่  19 – 20  มิถุนายน  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
โครงการหนนูอ้ยสุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัย ประจําปี 2555    เม่ือวันที่  20 - 24  กรกฎาคม  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการแข่งขนักีฬาในชุมชน  เม่ือวันที่  11  พฤษภาคม  2555 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการมอบเบี้ยยังชพีผูสู้งอายุ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   
ระหว่างเดือนตุลาคม  2554 - 30  กันยายน  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพโครงการ/กิจกรรม  ท่ีดําเนินการ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
โครงการชุมชนเคลื่อนที่ ประจําปี 2555   ระหว่างเดือน  กรกฎาคม  -  กันยายน  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่  เม่ือวันที่  14  กันยายน  2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการถนนกินได้   เม่ือวันที่  27  กันยายน  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

ภาคผนวก หมายเลข 2 
 

แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม  
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 

(แยกตามยุทธศาสตร์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก หมายเลข 3 
 

แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 

(แยกตาม สํานัก/กอง) 


