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สวนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การพัฒนาทองถิ่น
กําหนดก็ได แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบ ริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ตามคําสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ที่ 347/2561 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2561 ซึ่งประกอบดวย
(1) นายนิพนธ จรุงเกียรติ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) นายเสริม กฤษณะสุวรรณ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(3) นายพิริน ตุละรัต
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ
(4) นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ
(5) นายบุญเหลือ เรื่องลือ
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ
(6) พ.ต.ท.สังวร สิกขา
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(7) นายสิงหมาลัย ปาปะสิม
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(8) สรรพากรอําเภอบานไผ
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
(9) ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานไผ
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
(10) นางวาสนา พิทักษ
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(11) นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ/เลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตอผูบริหาร
ทองถิ่ นเสนอต อสภาทองถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒนาท องถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลเมืองบานไผไดมีการประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมสงเสริ มการปกครองท องถิ่ น เป น หลั กในการพิจ ารณากําหนดวิธีการและหว งเวลาในการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนา
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติ ดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบวาหนว ยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม
หรื อมี ป ญหาข อขัดข องประการใดที่ทํา ให ไมส ามารถดําเนิน การไดตามที่กําหนดไว โดยใหทุกหนว ยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จํานวน 2 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) รายงานภายในเดือนเมษายน 2561
ครั้งที่ 2 (เมษายน 2561 - กันยายน 2561) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2561
2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ ไดแก
2.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงาน
และการใชงบประมาณในแตละโครงการ สําหรับโครงการที่เปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผล
ความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ป โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทําการ
สํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การดําเนินงานโครงการนั้นๆ ตอไป
2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร
การพั ฒ นา เพื่ อเป น ข อมู ล ในการวิ เ คราะห ความสําเร็ จ ของยุทธศาสตรการพัฒ นาแตล ะดาน รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตอไป
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
- ระดับหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู บังคับบัญชาในแตละหน วยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล
โครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ
ระดับองคกร งานจัดทํางบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมของเทศบาล โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล
ปละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพื่อรายงานตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหและจัดทํา
เปนรายงานการติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพื่อเสนอตอ
ผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล และประกาศใหประชาชนทราบตอไป

2. การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ จะดําเนินการประเมินผล
ปล ะสองครั้งภายในเดื อนเมษายนและภายในเดื อนตุล าคมของทุกป เพื่อใหเห็น วายุทธศาสตรการพัฒนาดานใด
ที่ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคที่ทําใหไมประสบความสําเร็จ
หรือมียุทธศาสตรดานใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อนําเสนอ
ตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไป

สวนที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมือง
บานไผที่ไดแถลงตอสภาเทศบาล วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ เพื่อจัดทําเปนรายงานการติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
ในสวนที่ 2 นี้ จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร
การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อใหเห็นภาพรวมของทิศทางการ
พัฒนาที่เทศบาลเมืองบานไผ ไดกําหนดไวและไดนํามาใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตอไป
1. นโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ
1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ
นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขาย
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน
1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ใหเปนเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพื่อใหบุคลากรและเทศบาล
เมืองบานไผ เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจ
ตอประชาชนผูรับบริการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ สงเสริม
ให เ ข า ร ว มเป น ตั ว แทนภาคประชาชน ในการเปน คณะกรรมการเพื่อทํ าหนาที่ ทั้ง ในการรว มบริ ห ารจัด การและ
รวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีป ระสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม
และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ
ความเปนจริงของแตละพื้นที่
1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว
2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมีมาตรฐาน
และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล

2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็น
และประสานความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณภัยแลง โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยอยาง
ทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพื่อไวเก็บกักน้ําเพื่อใชในการเกษตร
2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพื่อเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบ
ปายรานคายานชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานที่ราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง
2.4 ดู แลจั ดการระบบเหมืองฝาย เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาลสงเสริม
การสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน
3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพใหมี
ความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการ
สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางทั่วถึง เพื่อใหคน
ในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม
อาชญากรรมและยาเสพติด
3.3 จัด ใหมีไฟฟ าแสงสว าง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุ กพื้น ที่เพื่ อปองกัน การเกิ ด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม
3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที
3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูดอยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได
3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน สถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอน
หยอนใจและสถานที่ทํากิจกรรมรวมของครอบครัวที่เหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย
3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวย
ความรวดเร็ว
4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาที่ สงเสริมความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ
4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางทั่วถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ
รั บ ทราบข อมู ล ข า วสารการดํ า เนิ น งาน ติ ดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได รวมถึงเพิ่ มช องทางในการ
ติดตอสื่อสาร การรับเรื่องราวรองทุกข คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากขึ้น
4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในดานของบุคลากร
ความพรอมของสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหวาง

บาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กําหนดหลักสูตรแบบทองถิ่นมีสวนรวม เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ทั้งนี้ มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู
เพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
4.4 สงเสริ มการเรี ย นรูเพื่อเตรีย มความพรอมสําหรับ การเขาสู สังคมสมัย ใหมและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศและ
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย
4.5 ทํานุบํารุงศาสนา วัดวาอาราม สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อใหศาสนสถานแตละแหง
เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดยจะสนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ
4.6 สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และปรับใชภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยใหทุกภาคส ว นในชุมชนมีส ว นรว มในการบริห ารจัดการและจัดกิจ กรรมเพื่อรว มสืบ สานวัฒ นธรรม
ประเพณีสูลูกหลาน
5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเที่ยว
5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและเกิด
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคาและ
บริการ สงเสริมการฝกอาชีพที่มุงเนนอาชีพที่จะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพและมีรายได
ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได
5.2 สงเสริมการนํ าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมให
ประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของกลุม
ออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความมั่นคงแข็งแรง
5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
และกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังที่จะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
5.4 ประสานและเชื่ อมโยงเครือขายเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ เน นความสัมพั นธที่ดีกับ มิต ร
ประเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลาย
ของการใหบริการมากขึ้น ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการ
เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพื่อ
นําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ ทั้งนี้ เปาหมายที่สําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยการ
พั ฒ นาองค ค วามรู สร า งแรงจู งใจ สนั บ สนุ น การดําเนิน งานอยางต อเนื่อง สง เสริมใหมีก ารพัฒ นาความรู ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ
6.3 พั ฒนาระบบรั กษาความสะอาดและการจัดเก็บ ขยะมูล ฝอย โดยปรับ ปรุงวิธีการบริห าร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเที่ยวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจ
และความตระหนักในหนาที่ของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การชําระ
คาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน

6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไม ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพื้นที่วางหรือพื้นที่สาธารณะ
ใหเปนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให
ชุมชนเข ามามีสว นรว มในการดําเนิน การดวยตนเองมากขึ้น มีการใชมาตรการแรงจู งใจและมาตรการบั งคับ ดว ย
กฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการที่อาจสงผลตอ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ
6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ รานอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี
2. วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (BANPHAI MUNICIPALITY VISION)
“ เมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ กาวไกลสูอาเซียน ”
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป
เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่ใชเปน
กรอบและทิ ศทางในการพัฒนาในระยะหาป โดยกําหนดยุทธศาสตรการพั ฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ ยุ ทธศาสตร กลุ มจั งหวั ด “ร อยแก นสารสิ นธุ ” (ร อยเอ็ ด, ขอนแก น, มหาสารคาม, กาฬสิ นธุ ) ยุ ทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน และนโยบาย
ของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผที่ไดแถลงตอสภาเทศบาล ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 11 ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด
ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุ ทธศาสตร การพัฒ นามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูป การและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองบานไผไดจัดลําดับความสําคัญใน
การพัฒนาตามกลยุทธตาง ๆ ดังนี้
1. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น
2. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด
3. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก

4.

กลยุ ทธตามยุ ทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูป โภค สาธารณูป การและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
5. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน
6. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
8. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน
8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล
9. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล
10. กลยุทธต ามยุทธศาสตรการพัฒ นาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริย ธรรมและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
11. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
เทศบาลเมื อ งบ า นไผ ได จั ด สรรงบประมาณรายจ าย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
240,000,000 บาท โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป (รวม)
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม)
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุขฯ
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

จายจริง
ป 2559
49,073,438.98
40,031,233.86
9,042,205.12
97,971,057.57
52,469,705.44
6,773,014.45
47,597.00
31,389,229.81
4,601,891.87

จายจริง
ป 2560
40,844,997.36
32,907,264.19
7,937,733.17
106,893,777.63
55,836,835.55
8,391,823.57
139,757.00
34,507,283.11
5,682,608.40

ประมาณการ
ป 2561
47,392,300
37,911,600
9,480,700
111,544,300
62,784,500
8,569,600
110,000
32,711,600
5,608,600

- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ (รวม)
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการพาณิชย
ดานดําเนินงานอื่น (รวม)
- งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

2,689,619.00
14,726,304.65
14,206,638.87
519,665.78
15,716,047.91
15,716,047.91
177,486,849.11

2,335,470.00
10,151,437.21
9,480,898.58
670,538.63
50,138,939.61
50,138,939.61
208,029,151.81

1,760,000
27,166,000
25,813,900
1,352,100
53,897,400
53,897,400
240,000,000

หนวยงานตางๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผไดนํางบประมาณ จํานวน 240,000,000 บาท ที่ไดรับ
จัดสรรนี้ ไปใชในการดําเนินงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ทั้งในสวนที่เปนงานบริการที่มีลักษณะเปนงานประจํา
และการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไวตามโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลที่ไดแถลง
ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลทั้ง 11 ดาน
ซึ่งในตารางที่ 1 จะเปนการแสดงขอมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาตางๆในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อใหเห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหารและการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในชวงสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังที่ไดกลาวขางตน
ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลว
ใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน
สินคาตามความตองการของตลาด
ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง
ของการคมนาคมทางบก
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
และลดรายจายในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการประทับใจ
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และความสามารถในการปฏิบัติงาน

จํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

150,000

0.15

50,000

0.05

0

0

25,846,000

25.99

26,986,451

27.14

40,353,000

40.59

3,775,000

3.80

538,000

0.54

85,000

0.09

1,530,000

1.54

ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

113,600
99,427,051

0.11
100.00

หมายเหตุ : ติดตามและประเมินผลเฉพาะงบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการตางๆ), งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง
และงบเงินอุดหนุน

สวนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2561
เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2561 โดยเก็บ
ขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการทั้งขอมูลในเชิงปริมาณ แลวนํามาสรุปเปนภาพรวมของ
การดําเนินงานของเทศบาล
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
1) โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดแนวทางใหทองถิ่นนําแผนพัฒนาสี่ป มาใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จึงใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปนหลักในการพิจารณา โดยแสดงขอมูลใหเห็นจํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเปาหมายในการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561) เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2561 และแสดงขอมูลการดําเนินการและการใชงบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 240,000,000 บาท
โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 141 โครงการ จํานวนเงิน 99,427,051 บาท
คิดเปน 41.43 ของจํานวนงบประมาณทั้งหมด
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีเปาหมายในการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรและแผนงาน

ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ
ที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน
สินคาตามความตองการของตลาด
1. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมความพรอมกับการเปน
ศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัย
ที่ยั่งยืน
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4. แผนงานเคหะและชุมชน

จํานวนโครงการ
ตาม
โครงการ
แผนพัฒนา
ที่ไดรับ

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
งบประมาณ
ที่ไดรับ

0
1

0
1

0
150,000

0
150,000

2

1

150,000

50,000

0

0

0

0

2
2
41
20

1
0
14
9

650,000
100,000
37,832,000
257,567,000

500,000
0
23,981,000
1,365,000

ยุทธศาสตรและแผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชน
มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
2. แผนงานการศึกษา
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห
6. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
7. แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและ
การสรางเครือขายพัฒนาเมือง
1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2. แผนงานการศึกษา
3. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
4. แผนงานสังคมสงเคราะห
5. แผนงานงบกลาง
6. แผนงานบริหารงานทั่วไป
7. แผนงานสาธารณสุข
8. แผนงานเคหะและชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
และลดรายจายในการดําเนินงาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการประทับใจ
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
3. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
3. แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวมทั้ง 11 ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ตาม
โครงการ
แผนพัฒนา
ที่ไดรับ

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
งบประมาณ
ที่ไดรับ

45
1

39
1

34,188,300
150,000

26,716,451
270,000

17
3
7
9
2
3
4

8
2
6
3
2
2
4

4,875,000
439,000
755,000
1,560,000
850,000
240,000
40,389,800

965,000
400,000
505,000
110,000
90,000
150,000
38,106,000

21
2
10
1
1
9
3
1

14
1
9
1
1
6
0
1

2,160,000
250,000
3,090,000
20,000
100,000
1,680,000
300,000
50,000

1,005,000
150,000
1,560,000
20,000
100,000
890,000
0
50,000

1
5

1
1

453,504
305,000

438,000
100,000

3
1
5

0
1
2

650,000
100,000
830,000

0
50,000
35,000

1
7
1

1
5
0

400,000
2,955,000
500,000

400,000
1,130,000
0

3
7
242

1
3
141

1,133,600
1,950,000
396,923,204

33,600
80,000
99,427,051

จากตารางที่ 3 แสดงวา ในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุ
โครงการตามยุทธศาสตร ทั้ง 11 ดาน จํานวน 242 โครงการ ประมาณการงบประมาณไวทั้งสิ้น 396,923,204 บาท
ไดนํามาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 141 โครงการ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 99,427,051 บาท คิดเปนรอยละ 58.26 ของโครงการทั้งหมด และคิดเปนรอยละ 25.05 ของ
ประมาณการทั้งหมด สํา หรับ โครงการตามยุทธศาสตรการพั ฒนา แสดงใหเ ห็นว าเทศบาลเมื องบานไผไดจัด สรร
งบประมาณ โดยพิจารณาตามลํ าดับความสําคัญเนนการสงเสริมและพัฒนาใหป ระชาชนมีสุขภาพดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งเปนปญหาที่มีผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561)
เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ไดนําเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ไดรับงบประมาณ
เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งสรุปได ดังนี้
โครงการที่ไดรับงบประมาณ 141 โครงการ
- โครงการดําเนินการแลวเสร็จ 118 โครงการ
- โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ 0 โครงการ
- โครงการที่ยังไมดําเนินการ
4 โครงการ
- โครงการที่ไมดําเนินการ
19 โครงการ

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

83.69 ของโครงการทั้งหมด
- ของโครงการทั้งหมด
2.84 ของโครงการทั้งหมด
13.48 ของโครงการทั้งหมด

2.1 จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 141 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 118 โครงการ (คิดเปน 83.69%) รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น 78,221,051 บาท ประกอบดวย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ
โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน
โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกพนักงานและลูกจาง
โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน
โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านฯ
โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ
โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนน ทางเทาและการจราจร
โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)
600,000
5,000
20,000
30,000
100,000
20,000
600,000
20,000
20,000
290,000
10,000

ใชงบประมาณ คิดเปน
ทั้งสิ้น (บาท) รอยละ
547,891.00 91.32
ไมใชงบประมาณ
8,364.00 41.82
29,789.00 99.30
52,880.00 52.88
14,980.00 74.90
530,787.00 88.46
20,000.00 100.00
20,000.00 100.00
160,770.00 55.44
10,000.00 100.00

ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
13 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย
14 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชว งเทศกาล
อุดหนุนศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด สถานีตํารวจภูธร
15
บานไผ
16 อุดหนุนศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอบานไผ
17 อุดหนุนศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแกน
18 โครงการกฎหมายควรรู
19 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม
20 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
แกเยาวชนและประชาชน
21 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
22 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
23 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง
และการพัสดุ
24 คาขยายเขตไฟฟา
25 คาขยายเขตประปา
26 คาทดแทนกรณีสภาพแวดลอมเสือ่ มโทรมเนื่องจากระบบกําจัดมูลฝอยฯ
27 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
28 โครงการกอสรางโรงจอดรถ กองชาง เทศบาลเมืองบานไผ
29 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนสมหวัง-สังวาลย ซอย 4
30 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนหนองลุมพุก ซอย 4
31 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยมุกดา - บุษรา รีสอรท
32 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําค.ส.ล.
ถนนบานเกิ้ง ซอย 7
33 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยปฏิพงษ (ฝงทิศตะวันตก)
34 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยราชครู (ชวงที่ 2)
35 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสองพี่นอง
36 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแจงสนิท (บานไผ - ชนบท)
37 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 9
(ตอจากทอเดิม)
38 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก
(ฝงทิศตะวันตก) (ชวงที่ 2)

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)
20,000
15,000
75,000

ใชงบประมาณ คิดเปน
ทั้งสิ้น (บาท) รอยละ
2,450.00 12.25
12,210.00 81.40
69,868.25 93.16

500,000

500,000.00 100.00

25,000
30,000
80,000
150,000

25,000.00 100.00
30,000.00 100.00
20,600.00 25.75
117,242.00 78.16

10,000

8,634.00

86.34

40,000
100,000

546.00
8,125.00

1.37
8.13

25,000

11,284.00

45.14

500,000
500,000
100,000

441,873.51
497,529.31
15,000.00

88.37
99.51
15.00

50,000

27,797.00

55.59

900,000

893,800.00

99.31

103,000

102,000.00

99.03

1,685,000

1,649,000.00

97.86

471,000

471,000.00 100.00

380,000

380,000.00 100.00

423,000
625,000
720,000
5,700,000

422,500.00 99.88
625,000.00 100.00
720,000.00 100.00
5,700,000.00 100.00

154,000

153,500.00

99.68

920,000

920,000.00 100.00

ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ
40 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
41 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานฯ
42 โครงการคาใชจายรณรงคเพื่อในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
43 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่นฯ
44 โครงการสงเสริมการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรติ
45 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
46 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
47 โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน
48 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
49 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
50 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัวสวนเพิ่ม : Top Up)
51 โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
52 โครงการคาใชจายการพัฒนา/ปรังปรุง หองสมุด
53 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
54 โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาฯ
55 โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล
56 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
57 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน
58 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล
59 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
60 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ
61 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.
62 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ
63 โครงการกอสรางอาคารประกอบอาหารพรอมอางลางจาน
โรงเรียนเทศบาลบานไผ
64 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.
65 โครงการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมสงเสริมการอาน
66 โครงการจัดวันเด็กแหงชาติ
67 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)
400,000
380,000
200,000
30,000

ใชงบประมาณ คิดเปน
ทั้งสิ้น (บาท) รอยละ
72,710.00 18.18
335,851.00 88.38
20,623.00

10.31

30,000.00 100.00

1,000,000

870,000.00

87.00

500,000
612,670
405,950
387,960
2,438,331
263,500
208,000
40,000
200,000
100,000
50,000
33,600
108,000
670,340
3,572,000
759,500
1,712,000
3,311,200

250,000.00
612,662.00
405,936.00
387,955.00
2,438,331.00
263,500.00
206,500.00
40,000.00
200,000.00
100,000.00
50,000.00
33,600.00
100,500.00
670,335.00
3,433,880.00
643,560.00
1,531,108.36
3,053,399.52

50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.28
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
93.06
100.00
96.13
84.73
89.43
92.21

300,000

298,908.20

99.64

500,000

498,000.00

99.60

6,912,000
200,000
150,000
100,000

6,857,740.00
108,606.00
105,876.00
88,330.00

99.21
54.30
70.58
88.33

ที่

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)
80,000
35,000
30,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
35,000
70,000

ใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น (บาท)
80,000.00
35,000.00
30,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
35,000.00
48,360.00

คิดเปน
รอยละ
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
69.09

78 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคฯ

270,000

266,480.00

98.70

79 โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาเกมส
80 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และเซปกตะกรอ
เพื่อประชาชน
81 โครงการจัดงานวันสงทายปเกาตอนรับวันปใหม
82 โครงการจัดงานวันสงกรานต
83 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
84 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
85 โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ กุมขาวใหญ
86 โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น
87 โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ-ตะไลยักษ ชุมชนหมูสี่พัฒนา
และชุมชนโพธิ์สวรรค
88 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดศรีบุญเรือง
89 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธิ์ชัยบานไผ
90 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธิ์ศิริโสภณ
91 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดเอี่ยมไพบูลย
92 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ
93 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูพิการ
94 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส
95 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
96 โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหฯ

50,000
127,000

48,068.00
107,244.00

96.14
84.44

50,000
250,000
100,000
150,000
100,000
150,000

32,647.00
248,417.00
21,236.00
100,453.00
37,000.00
53,466.00

65.29
99.37
21.24
66.97
37.00
35.64

100,000

99,278.00

99.28

50,000
20,000
20,000
50,000
29,000,000
7,968,000
288,000
40,000

50,000.00
20,000.00
20,000.00
50,000.00
27,691,100.00
7,329,600.00
267,000.00
26,895.00

100.00
100.00
100.00
100.00
95.49
91.99
92.71
67.24

20,000

14,315.00

71.58

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

โครงการ/กิจกรรม
-โรงเรียนบานไผ
-โรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรค
-โรงเรียนบานเกิ้ง
-โรงเรียนบานไผประถมศึกษา
-โรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์
-โรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ
-โรงเรียนจตุรมิตรบานไผ
-โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ
-โรงเรียนบานหนองลุมพุก
โครงการจัดการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส

ที่

โครงการ/กิจกรรม

97 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา
ใหมีรายไดระหวางเรียน
98 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน
99 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสริมบทบาท
การพัฒนาสตรี
100 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสราง
ภาวะผูนําฯ
101 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชนฯ

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

โครงการเรารักบานไผ
โครงการวันเยาวชน
โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
เงินสมทบทุนใหกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ
โครงการชาวบานไผรวมใจลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา
โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม
โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน
โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม
และทัศนศึกษาดูงาน
โครงการทอดผาปาขยะ
โครงการรวมพลังลดโลกรอน
โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม
สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสว นรวมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดลอมและเพิ่มรายไดฯ
โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรง
ในครอบครัว

118 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่ การเรียนรูและแกไขปญหา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)
350,000

ใชงบประมาณ
คิดเปน
ทั้งสิ้น (บาท)
รอยละ
143,250.00 40.93

280,000
160,000

202,200.00 72.21
127,075.00 79.42

400,000

157,605.00 39.40

150,000

89,950.00 59.97

(และเงินนอกงบประมาณ
จากศูนยสงเคราะหและ
ฝกอาชีพสตรีรัตนาภา
จ.ขอนแกน จํานวน
130,000 บาท และจาก
สํานักงานจัดหางาน
จังหวัดขอนแกน จํานวน
10,000 บาท)

100,000
100,000
200,000
30,000
850,000
30,000
30,000
50,000
40,000
60,000
50,000

99,740.00
35,685.00
12,195.00
29,410.00
850,000.00
29,430.00
14,860.00
46,844.00
19,230.00
49,600.00
43,164.00

99.74
35.69
6.10
98.03
100.00
98.10
49.53
93.69
48.08
82.67
86.33

45,000
40,000
30,000
438,000

43,018.00
39,140.00
29,140.00
344,936.00

95.60
97.85
97.13
78.75

50,000

ไมใชงบประมาณ
(ดําเนินการรวมกับ
โครงการเรารักบานไผ)
ไมใชงบประมาณ
(ดําเนินการรวมกับ
โครงการไทยนิยมยั่งยืน)

50,000
84,322,051

78,221,362.15 92.77

2.2 จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 141 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ยังไมดําเนินการ จํานวน
4 โครงการ (คิดเปน 2.84 %) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ประกอบดวย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2
3
4

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประเสริฐแกวอุทิศ
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโนนสวาง
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)
500,000
1,400,000
200,000
200,000
2,300,000

เหตุผลที่ไมดําเนินการ

-ดําเนินการไมทัน และขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจาย ไวเบิกเหลื่อมป
ทั้ง 4 โครงการ

2.3 จํานวนโครงการที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 141 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ไมดําเนินการ จํานวน
19 โครงการ (คิดเปน 13.48%) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 12,805,000 บาท ประกอบดวย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1
2

โครงการจัดการเลือกตั้ง
อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการจางของอปท.ระดับอําเภอ

3

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา พรอมดันทอลอดบริเวณ
ใตทางรถไฟ ถนนมนตรี

4

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสฯระดับ อปท.

5

โครงการพัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษา
อิเล็กทรอนิกสฯ ระดับสถานศึกษา

6

โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน
การบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

7

โครงการสงเสริมกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยว
ในสถานศึกษา

8

โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาทางการศึกษาดีเดน

งบประมาณ
เหตุผลที่ไมดําเนินการ
ตั้งไว (บาท)
400,000 ไมมีคําสั่ง คสช.ใหมีการเลือกตั้ง
15,000 -เนือ่ งจาก ปจจุบันหนวยงาน ของรัฐได
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ง
กําหนดใหการจัดซื้อจางตองดําเนินการผาน
ระบบอิเล็กทรอนิกสผานเว็บไซตของ
กรมบัญชีกลาง จึงไมมีความจําเปนตองใช
สถานที่กลางในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
10,000,000 - เนื่องจากไดโอนงบประมาณไปตัง้ จายเปน
รายการใหมโดยการอนุมตั ิของสภาเทศบาล
เมืองบานไผ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป
2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561
450,000 เปนโครงการที่ตั้งรองรับเงินอุดหนุน
(ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมฯ)
เปนโครงการที่ตั้งรองรับเงินอุดหนุน
900,000 (ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมฯ)
200,000 เปนโครงการที่ตั้งรองรับเงินอุดหนุน
(ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมฯ)
100,000 เปนโครงการที่ตั้งรองรับเงินอุดหนุน
(ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมฯ)
250,000 เปนโครงการที่ตั้งรองรับเงินอุดหนุน
(ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมฯ)

ที่
9

โครงการแขงขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

10

โครงการฝกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กและเยาวชน

11

โครงการสงเสริมพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
นักเรียนสังกัดเทศบาลเขารวมการแขงขันกีฬา

12
13
14
15
16

โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ-ตะไลยักษ
ชุมชนหนองลุมพุก
อุดหนุนกิจการศาสนา วัดปาชัยวารินทร
อุดหนุนกิจการศาสนา วัดจันทรประสิทธิ์
โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส

17

โครงการอบรมอาชีพใหแกผูที่ผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด

18

โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถิ่น
รวมทั้งสิ้น

19

ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
เหตุผลที่ไมดําเนินการ
ตั้งไว (บาท)
85,000 กลุมเปาหมาย นักเรียน และสถานศึกษา
อยูในชวงเขารวมกิจกรรมกีฬาและเขารวม
แขงขันกีฬามินิมาราธอนกับหนวยงานอื่น
ที่จัดขึ้น
50,000 กําหนดจัดโครงการ 1-30 เมษายน ซึ่งเปน
ชวงปดภาคเรียน กลุมเปาหมายคือ เด็ก
เยาวชน จึงไมมผี ูสมัครเขารวมโครงการ
15,000 เปนโครงการที่เขารวมแขงขันกีฬากับ
หนวยงานอื่น และป 2561 ไมไดรบั แจงให
เขารวมแขงขัน
60,000 ประธานชุมชนหนองลุมพุกแจงงด
การจัดงาน
20,000 ไมมีหนังสือขอรับเงินอุดหนุน
20,000 ไมมีหนังสือขอรับเงินอุดหนุน
100,000 ไมมผี ูขอรับงบประมาณ
50,000 ไมมปี ระกาศจากกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยใหเปนพื้นที่ประสบภัยหนาว
50,000 เปนโครงการที่ตั้งรองรับเงินอุดหนุน
(ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมฯ)
30,000 ไมมีการเลือกตั้งเนื่องจากยังไมครบวาระ
10,000 อยูระหวางการตรวจสอบของ สตง.
12,805,000

2.4 ครุภัณฑทไี่ ดรับงบประมาณ ทั้งสิ้น 16 รายการ ประกอบดวย
2.4.1 ครุภัณฑที่ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 15 รายการ คิดเปนรอยละ 93.75 ของรายการครุภัณฑ
ทั้งหมด ใชงบประมาณทั้งสิ้น 352,200 บาท ประกอบดวย
รายการ

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว
จายจริง
(บาท)
(บาท)
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
30,000 30,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
18,000 18,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer)สําหรับกระดาษขนาด A3
7,900
7,900.00
โครงการจัดซื้อเครื่องพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล
21,000 21,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
9,000
9,000.00
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
22,000 22,000.00

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองการศึกษา
กองการศึกษา

ที่

รายการ

7
8
9
10
11
12
13
14
15

โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง
โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก
โครงการจัดซื้อตูเก็บเวชภัณฑ
โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิน้ ชัก
โครงการจัดซื้อลําโพงพรอมติดตั้ง
โครงการจัดซื้อตูทําน้ําเย็น
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา(แบบขอแข็ง)
โครงการจัดซื้อตูอบสมุนไพร
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ งบประมาณ
ตั้งไว
จายจริง
(บาท)
(บาท)
16,000 16,000.00
57,200 57,200.00
49,000 49,000.00
10,000 10,000.00
31,600 31,600.00
27,000 27,000.00
6,000
6,000.00
9,500
9,500.00
38,000 38,000.00
352,200 352,200.00

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองวิชาการฯ
สํานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ

2.4.2 ครุภัณฑที่ยังไมดําเนินการจัดซื้อ จํานวน 1 รายการ คิดเปนรอยละ 6.25 ของรายการครุภัณฑ
ทั้งหมด งบประมาณตั้งไว 18,000 บาท ประกอบดวย
ที่
1

รายการ

โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณการขูดหินปูน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
เหตุผลที่ไมดําเนินการ
ตั้งไว (บาท)
18,000 งบประมาณตั้งไวไมเพียงพอ
เนื่องจากครุภณ
ั ฑมีการปรับราคา
สูงขึ้นกวาที่ตั้งไว
18,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขฯ

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณและจํานวนโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จของแตละยุทธศาสตร

จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นไดวา
ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00
ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ –
ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 24 โครงการ แลวเสร็จ 21 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.50
ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 40 โครงการ แลวเสร็จ 35 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.50
ยุทธศาสตรที่ 6 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 27 โครงการ แลวเสร็จ 22 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.48
ยุทธศาสตรที่ 7 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 33 โครงการ แลวเสร็จ 26 โครงการ คิดเปนรอยละ 78.79
ยุทธศาสตรที่ 8 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 2 โครงการ แลวเสร็จ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00
ยุทธศาสตรที่ 9 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 3 โครงการ แลวเสร็จ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67
ยุทธศาสตรที่ 10 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 6 โครงการ แลวเสร็จ 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 83.33
ยุทธศาสตรที่ 11 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 4 โครงการ แลวเสร็จ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00
แผนภูมิที่ 2 แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา

จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นไดวา
ยุทธศาสตรที่ 1 งบประมาณตั้งไว 150,000 บาท จายจริง 89,950 บาท คิดเปนรอยละ 59.97 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 2 งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 3 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ – ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 4 งบประมาณตั้งไว 25,846,000 บาท จายจริง 13,697,127.82 บาท คิดเปนรอยละ 53.00
ของงบประมาณที่ตั้งไว

ยุทธศาสตรที่ 5 งบประมาณตั้งไว 26,986,451 บาท จายจริง 23,619,205.08 บาท คิดเปนรอยละ 87.52
ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 6 งบประมาณตั้งไว 40,353,000 บาท จายจริง 37,422,905.25 บาท คิดเปนรอยละ 92.74
ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 7 งบประมาณตั้งไว 3,775,000 บาท จายจริง 2,282,326 บาท คิดเปนรอยละ 60.46 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตร ที่ 8 งบประมาณตั้ งไว 538,000 บาท จายจริง 353,061 บาท คิดเปน รอยละ 65.62 ของ
งบประมาณที่ ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 9 งบประมาณตั้งไว 85,000 บาท จายจริง 14,980 บาท คิดเปนรอยละ 17.62 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว
ยุทธศาสตร ที่ 10 งบประมาณตั้งไว 1,530,000 บาท จายจริง 667,661 บาท คิดเปนรอยละ 43.64 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว
ยุ ท ธศาสตร ที่ 11 งบประมาณตั้ ง ไว 113,600 บาท จ า ยจริ ง 74,146 บาท คิ ดเป น ร อ ยละ 65.27 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว
3) การติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานโครงการ/กิ จ กรรม ที่ ไ ม ป รากฏตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 (โครงการ/กิจกรรม ที่โอนตั้งจายเปนรายการใหม)
- โครงการ/กิ จ กรรม ที่ โ อนตั้ ง จ า ยเป น รายการใหม มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 29 โครงการ ปรากฏผลการ
ดําเนินการ ดังนี้
ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3.1 ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 26 โครงการ (คิดเปน 89.66%) รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,083,404 บาท
โครงการ/กิจกรรม

โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง

งบประมาณ
งบประมาณ
ตั้งไว (บาท) จายจริง (บาท)
15,800
15,800.00

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

96,000

96,000.00

สํานักปลัดฯ

84,000

84,000.00

สํานักปลัดฯ

6,000

6,000.00

สํานักปลัดฯ

โครงการจัดซื้อเกาอีส้ ํานักงาน

48,000

48,000.00

สํานักปลัดฯ

โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2

10,000

10,000.00

สํานักปลัดฯ

90,000

90,000.00

สํานักปลัดฯ

34,000

34,000.00

สํานักปลัดฯ

21,000

21,000.00

สํานักปลัดฯ

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จํานวน 2 เครื่อง
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จํานวน 2 เครื่อง
โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น

โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 2 เครื่อง
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล

ที่
10
11
12

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
งบประมาณ
ตั้งไว (บาท) จายจริง (บาท)
50,000
50,000.00

โครงการอุดหนุนมูลนิธิบา นไผการกุศลสงเคราะห
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

96,000

56,000.00

สํานักปลัดฯ

90,000

90,000.00

สํานักปลัดฯ

34,000

34,000.00

กองวิชาการฯ

14

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล
แบบที่ 2
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือ
ชนิด LED สี
โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 1 KVA

5,800

5,800.00

กองวิชาการฯ

15

โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรประมวลผลแบบที่ 1

22,000

22,000.00

กองวิชาการฯ

16

โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณแบบไรสาย

46,000

46,000.00

กองวิชาการฯ

17

โครงการจัดซื้อเครื่องเลนซีด-ี ดีวีดี

3,000

3,000.00

กองวิชาการฯ

18

โครงการจัดซื้อลําโพงพรอมติดตั้ง

27,000

27,000.00

กองวิชาการฯ

19

โครงการจัดซื้อเกาอีส้ ํานักงาน

6,400

6,400.00

กองวิชาการฯ

20

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดติดผนัง

17,000

17,000.00

กองวิชาการฯ

21

โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน

32,400

32,400.00

กองวิชาการฯ

22

โครงการติดตั้งปายตลาดเทศบาล 2

100,000

99,000.00

กองคลัง

23

โครงการติดตั้งปายตลาดเทศบาล 3

10,000

7,700.00

กองคลัง

24

โครงการจัดซื้อเกาอีส้ ํานักงาน
โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียนคุณภาพ
ดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ
โครงการจัดซื้อเกาอีส้ ํานักงาน

16,000

15,710.00

กองชาง

144,600

144,600.00

กองการศึกษา

22,000

21,994.00

กองสาธารณสุขฯ

1,127,000

1,083,404.00

13

25
26

รวมทั้งสิ้น

ประกอบดวย

3.2 ยั งไม ดํ าเนิ นการ จํ านวน 1 โครงการ (คิ ดเป น 3.45%) งบประมาณตั้งไวทั้ งสิ้ น 9,000,000 บาท

ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการจัด ซื้อ รถยนตดั บเพลิง กระเชา กูภั ย
อเนกประสงค
รวมทั้งสิ้น

ที่
1
2

งบประมาณ
เหตุผลที่ยังไมดําเนินการ
ตั้งไว (บาท)
9,000,000 ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป
9,000,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ

3.3 ไมดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ (คิดเปน 6.90%) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 175,600 บาท ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม

โครงการอุดหนุนสมาคมปุงเถากงมา
โครงการปรับปรุงหองทํางานปลัดเทศบาล
เมืองบานไผและหนาหอง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
เหตุผลที่ยังไมดําเนินการ
ตั้งไว (บาท)
50,000 ไมมีหนังสือเสนอขอรับเงินอุดหนุน
125,600 งบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ
175,600

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ

สวนที่ 4
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)

1. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม

(1) ดานการเมืองและการบริหารจัดการ
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ มุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มาก เปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขายตางๆ เขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการในดานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน โดยการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ
ใหเปนเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการนําหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรและ
เทศบาลเมืองบานไผ เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขและความ
พึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรร
มาภิบาล ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิดรวมวางแผนและ
รวมตัดสินใจ สงเสริมใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ทั้งในการรวม
บริหารจัดการและรวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะใหความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน
จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา
สอดคลองกับความตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพื้นที่ และนําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
การบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล
อยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลได จั ด สรรงบประมาณในการสนั บ สนุ น ด า นบุ ค ลากร ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชน เทศบาลได
ดําเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเขมแข็ง เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของชุมชนและคัดเลือกโครงการที่ตองการ
และยังมีการจัดประชุมประชาคมเมืองบานไผ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมจาก 3 สวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทําใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวม รวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ ตอการพัฒนาเมืองในรูปแบบ
ของแผนพั ฒ นาและแผนยุ ท ธศาสตร ทั้ ง ยั ง มี ก ารทบทวนยุ ท ธศาสตร วิ สั ย ทั ศ น ข องเทศบาล เพื่ อ ให เ กิ ด ทั น ต อ
สภาวการณและปญหาความตองการที่เปนปจจุบัน การติดตามการดําเนินงานของเทศบาลนั้น สามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ โครงการ/กิจกรรม ขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผ ได
พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงาน การเชื่อมตอระบบ INTERNET ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู
ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนว ยงานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
ฐานข อมู ล สารสนเทศศู น ย ข อมู ล ราชการ และไดเปด ชองทางการติด ตอโดยผา นทางเว็บ ไซดเ ทศบาลเมือ งบา น
ไผ www.banphaicity.go.th ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงหนาเว็บไซดเพื่อเสนอขอมูลขาวสารของเทศบาลใหเปน
ปจจุบันอยูตลอดเวลา และยังไดเปดชองทางการสื่อสารใหม คือ เฟสบุค (Facebook) เทศบาลเมืองบานไผ
(2) ดานโครงสรางพื้นฐาน
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ เนนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา
ทอระบายน้ํา ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมี
ประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขต
ประปาภายในเขตเทศบาล โดยมีการวางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดม
ความคิดเห็นและประสานความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความ

พรอมในการรับสถานการณภัยแลง โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยา
ผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ํา เพื่อไวใชเก็บกักน้ําเพื่อใชในการเกษตร รวมทั้ง
ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศน เพื่อใหเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบปายรานคายานชุมชน
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานที่ราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนา
บานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง และดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาล
รวมทั้งสงเสริมการสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการกอสรางและปรับปรุงถนน ทอระบายน้ํา และ
ทางเดินเทา ในชุมชน ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา
ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่อยูอาศัย
และผูสัญจรไป-มา และเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการพัฒนาดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ นั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค การแกไขปญหาภัยแลง และปญหาน้ําทวม เชน ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ํา
การก อ สร า งและปรั บ ปรุ งเส น ทางคมนาคม ทํา ใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญ จรไป-มา ของ
ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึง การปรับปรุงและตกแตงภูมิ
ทัศน ทั้ งเกาะกลางถนน ฟุ ตบาททางเท า ต า งๆ และมีการจัดระเบีย บปายโฆษณา เพื่อใหเกิดความเปน ระเบีย บ
สวยงาม เปนเมืองนาอยู
(3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรม
สรางความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุม
และการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของกลุ มภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางทั่วถึง เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู มีการจัดทําโครงการ I SEE YOU ซึ่งเปน
บริการเชิงรุก เพื่อดูแลสุขภาพ รางกาย และจิตใจของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูปวยติดบานติดเตียง ผูพิการ หญิงหลังคลอด
ทารกและผูดอยโอกาส ใหไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอนหยอนใจ และสถานที่ทํากิจกรรมรวมของครอบครัว ที่เหมาะสมสําหรับ
ทุกเพศทุกวัย อาทิเชน กอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลังเทศบาล จัดใหมีโครงการถนนคนเดินเพลิน
เมืองไผ เปนตน
(4) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจ
หนาที่ สงเสริมความรวมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรู
ดานวิชาการ สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางทั่วถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอรับทราบขอมูล
ขาวสารการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได รวมถึงเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารการรับ
เรื่องราวรองทุกข คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากขึ้น พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งในดานของบุคลากร ความพรอมของสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหวางบาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กําหนดหลักสูตรแบบทองถิ่นมีสวน
รวม เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ทั้งนี้
มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการ
เรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อใหศาสนสถานแตละแหงเปนศูนยรวม
จิตใจของชุมชน เป นแหลงสืบทอดสืบสานวั ฒนธรรมและเอกลักษณความเปน อีสาน โดยสนับ สนุน และสงเสริ ม
กิจ กรรมในวั น สํ า คั ญ ต า งๆ ทางศาสนา ทํ า นุบํ ารุ งโบราณสถานต างๆ ส งเสริ มและปลุก จิต สํา นึกในการอนุ รัก ษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และปรับใชภูมิปญญาทองถิ่น โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมเพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสูลูกหลาน
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ มีการสงเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่น มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษาภายในสังกัดและภายในองคกรอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ โดยเนนทั้งดานหลักศาสนาและการฝก
ปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรม
เพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ดวยการจัดกิจกรรมการฝกอบรม โดยสนับสนุนใหมี
การสอนภาษาตางประเทศโดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยขอนแกน
(5) ดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเที่ยว
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ
ใหมีความตอเนื่องและเกิดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและ
จัดหาตลาดรองรับสินคาและบริการ สงเสริมการฝกอาชีพที่มุงเนนอาชีพที่จะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไป
ประกอบเปนอาชีพและมีรายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมใหประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแก
ประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการประสานงาน
และเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชนและกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวัง
ที่จะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม รวมทั้งประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เนนความสัมพันธที่ดีกับมิตรประเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมื องบ า นไผ มี การกระตุน เศรษฐกิจ และการทองเที่ย วดว ยการสงเสริมและสนับ สนุน ให มี
ศูนยกลางการจับจายซื้อของ คือ การจัดทํา “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ” โดยเนนสินคาที่มีมาตรฐานทั้งทางดานราคา
และคุณภาพ และสนับสนุนสินคาจากกลุมอาชีพใหมีแหลงจําหนายพรอมจัดภูมิทัศนใหสวยงามและพัฒนาขอมูล
แหลงสินคาหัตถกรรมพื้นบานในพื้นที่ ใหเปนปจจุบันเพื่อใชเผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมใหประชาชนสามารถ
พึ่งพาตนเองไดทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอยางมีระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ
ที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น พัฒนาสงเสริมอาชีพใหได มาตรฐานทุกขั้นตอน พัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ ง
รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายการประกอบอาชีพแบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(6) นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ใหมีความพรอม และมีความหลากหลายของการใหบริการมากขึ้น ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การ
เฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge
Management) ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตาม
ขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ ทั้งนี้ เปาหมายที่
สําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ใหมีความ
สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
โดยการพัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดวยการสงเสริมใหมีการพัฒนา
ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ พัฒนาระบบรักษาความสะอาด
และการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเที่ยวในการขนถาย สราง
มูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจและความตระหนักในหนาที่ของประชาชนในการมีสวนรวม
การดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน ทําใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษา
ตนไม ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพื้นที่วางหรือ
พื้นที่สาธารณะใหเปนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน ดวยการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
ดวยตนเองมากขึ้น มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวยกฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการที่อาจสงผลตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการ
จัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ และพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ รานอาหารปลอดภัย
เพื่อเสริมสรางสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ ไดพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข โดยการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ ณ บริเวณตลาด 4 เพื่อใหมีสถานที่ใหบริการที่กวางขวาง ทันสมัย และเพื่อใหการบริการเขาถึง
ประชาชนในชุมชน มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยการสรางความรู ความเขาใจ และ
สรางทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองใหแกประชาชน เพื่อใหสามารถดูแลตัวเองและเกิดความแข็งแรงทั้งรางกาย
และจิตใจ การปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดขอนแกน ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ที่ใชรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม
ไปถึ งหน วยงานอื่น ๆ ในสว นของการแกไขปญหาขยะตกคางในเขตเทศบาล ไดปรับปรุงระบบการจัดเก็ บขยะให
รวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคลองกับความตองการ และปรับปรุงการรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ควบคูกับการ
จั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส ร า งจิ ต สํ า นึ ก และการมี ส ว นร ว มแก เ ยาวชนและประชาชนในการรั ก ษาดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประจําทุกป และตอเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในเขตเทศบาลฯ

2. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ พบวามีปญหาและ
อุปสรรคบางประการ รวมถึงปญหาขอกฎหมาย การประสานงาน กลุมเปาหมาย และความสอดคลองของระยะเวลา
ดําเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอแนะนําได ดังนี้
1. การดําเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายจายประเภทเงินอุดหนุน
-หนวยงานที่ตองการขอรับเงินอุดหนุนขาดความเขาใจในกระบวนการการดําเนินการ เนื่องจากการตั้ง
งบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑหรือวิธีปฏิบัติ
ที่ เ กี่ ย วข อง ประกอบกั บ มี ขอ ทั ก ท ว งจากหน ว ยงานตรวจสอบหลายประเด็น จึ ง จํ าเป น ต อ งมี เ อกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการดําเนินการตามที่กําหนด หากไมครบถวน ถูกตอง องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ไมสามารถพิจารณาตั้ง
งบประมาณหรือเบิกจายเงินอุดหนุนแกหนวยงานดังกลาวได
-การขาดการติดตามและประเมินผลหลั งการดําเนิน การตามโครงการ/กิจกรรมที่ ขอรั บเงิ นอุดหนุ น
ทําใหขาดขอมูลในการพิจารณาความสอดคลองของโครงการ/กิจกรรมในเชิงบูรณาการ และเพื่อนําไปเปนขอมูลใน
การพิจารณาตั้งงบประมาณในปถัดไป
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรแจงวิธีปฏิบัติในการเสนอตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน
แกหนวยงานที่ประสงคขอรับเงินอุดหนุน ใหมีการดําเนินการที่ถูกตอง ชัดเจนภายใตหลักเกณฑที่กระทรวงมหาดไทย
กําหนด เชน โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนตองเปนภารกิจที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน, การเสนอตั้งงบประมาณและการเบิกจายเงินอุดหนุน ประกอบดวยเอกสารหลักฐานใดบาง เปนตน
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