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คำนำ 
 

                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของเทศบาลที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ "บ้านไผ่เมืองน่าอยู่ ศูนย์รวม
คมนาคม แหล่ งการค้าน้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่ งมั่น พัฒนาอย่างยั่ งยืน "  และเมื่ อแผนพัฒนาท้องถิ่น                                        
มีการแปลงสู่การปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการ
สำคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้อมูลจากการติดตามประเมินผลที่ได้                   
ผู้บริหารสามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย  และเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ผู้ เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย                          
ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

                เทศบาลเมืองบ้านไผ่หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานท้องถิ่น     
และนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้เทศบาลมีการพัฒนาที่ยั่งยืน         
ชมุชนมีความเข้มแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนไป 

 
                                                                 

                                                               เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และข้อ 29 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือทำหน้าทีใ่นการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดขอบข่ายและ
รายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การพัฒนาท้องถิ่นกำหนดก็ได้ แล้วให้รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทกุป ี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ซ่ึงประกอบด้วย 
 (1) นายรังศิลป์  ผลานิสงค์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                           ประธานกรรมการ 
 (2) นายสุชาย  สายสีสด ผู้ทรงคณุวุฒิ    กรรมการ 
 (3) นายพงษ์ดนัย  ไผ่เบญจพร ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   กรรมการ 
 (4) ร.ต.อ.ประดิษฐ์  ใจตรง ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   กรรมการ 
 (5) นายธัชทร  อภิโชติดิลก         ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่      กรรมการ 
                (6) นายบัญชา  เศรษฐภักดี     ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                       กรรมการ 
                (7) นายอนุชา  พุทธศรี ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                       กรรมการ 
 (8) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่ ผู้แทนหน่วยงาน          กรรมการ 
               (9) ที่ดินจังหวัดขอนแกน่ สาขาบ้านไผ ่   ผู้แทนหน่วยงาน                                กรรมการ 
         (10) นางสาวพัทธวรรณ  ปุริตา             ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
                 (11) นายเฉลิมเกยีรติ อุปจันทรสง่า ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ   กรรมการ/ 
                                                                                                                   เลขานุการ 

  

 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น               
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่                              
วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน                              
โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร โดยได้แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานฯ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที ่1352/2565 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 
ประกอบด้วย 

(1) นางสาวนิตยา  จันทร์ศร ี   ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
(2) นางสุพิชฌาย์   ราชเข่ง   ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการประชุม                     
เพ่ือกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและ
ประเมินผลฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณากำหนดวิธีการและห้วงเวลา                   
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม (Monitoring)  เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงาน

ตามโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินการ
ประจำปีหรือไม่ หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ กำหนดไว้                           
โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548                           
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ครั้งที ่1  (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2565 
ครัง้ที ่2  (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  รายงานภายในเดือนธันวาคม 2565 

      

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

ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  สำหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษา                  
ดูงานได้มีการประเมินผลความสำเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น                          
โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการทำการสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อ                   
การดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
พัฒนา/ปรับปรุง การดำเนินงานโครงการนั้น ๆ  ต่อไป  
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       2.2  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จ

ในการดำเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณ                      
ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความสำเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนา                     
แต่ละด้านรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนำเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป  
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ   
  - ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผล
การดำเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภทและผู้รับผิดชอบโครงการ                     
จะต้องประเมินผลโครงการเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 
 - ระดับองค์กร งานวิ เคราะห์น โยบายและแผน  ฝ่ ายแผนงานและงบประมาณ                   
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวม            
ของเทศบาล โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลปีละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดเดือนเมษายนและ
เดือนธันวาคม จึงนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล                     
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบตอ่ไป 
 

 2. การติดตามประเมินความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะดำเนินการ
ประเมินผลปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์                
การพัฒนาด้านใดที่ประสบความสำเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรค                 
ที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จหรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่                  
ให้ เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือนำเสนอต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่ครั้งต่อไป 
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ส่วนที่ 2 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน            
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบาย                     
ของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น                   
(พ.ศ. 2561-2565) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
เพ่ือจัดทำเป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการ
พัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 ในส่วนที่ 2 นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ  พ.ศ . 2565                           
เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้กำหนดไว้และได้นำมาใช้เป็นกรอบ                      
ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่อไป 
 

1. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
1 . นโยบายเร่งด่วน 

1.1 ยึดหลักประชาคมเมือง ในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน โดยผ่านกระบวนการประชุมประชาคมเมือง รว่มคิดร่วมเสนอแนะในสภาพปัญหาและ
ความต้องการสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบ 

1.2 เร่งสำรวจสภาพถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางสัญจรลำบากเพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย
กับประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจรไปมา มีรถวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากจะรีบนำเข้าแผนพัฒนาประสานงาน                 
ของบประมาณมาซ่อมแซม เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมา เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน และกลับสู่สภาวะปกติ 

1.3 เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และลดความสูญเสีย                  
ทางเศรษฐกิจในฤดูฝน ด้วยการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียรวมน้ำเสียรวม ระบบ                  
ระบายน้ำสายย่อยตามถนน ตรอก ซอก ซอย เนื่องจากระบบระบายน้ำ ยังไม่ครอบคลุม เหมาะสม และ
ระบายน้ำไม่ทัน 

1.4 ดูแลปัญหาสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ เรียนรู้เท่าทันสาเหตุ                
ของการเกิดโรค การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในสถานการณ์ปัจจุบัน สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนตามขนาดของประชากร 

1.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟ้า ประปา ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ยังมีความจำเป็น
อย่างมาก เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการและรองรับการขยายตัวของชุมชนและการเพ่ิมข้ึนของประชาชน 
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  2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

     2.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน การสัญจรไปมา มีความสะดวกปลอดภัย
แก่ประชาชน และเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมปรับปรุงถนนที่ ชำรุด เสียหาย ขยายผิวถนนจราจร                    
ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง โดยเฉพาะถนนสายหลัก ทีร่อการแก้ไขและซอยที่ยังคับแคบและ
มีสภาพไมส่มบูรณ์ 

2.2 ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การจราจร ถนน ตรอก และซอยให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

2.3 ส่งเสริมพัฒนาลำห้วยจิก ลำห้วยทราย ลำห้วยน้อย ลำห้วยยาง ให้สามารถ ใช้ประโยชน์
สาธารณะได้ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งของลำห้วย ให้เป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่พักผ่อน                     
ออกกำลังกาย และนันทนาการอื่นๆ ให้ครอบคลุมความต้องการของ ทุกเพศ ทุกวัย 

2.4 ตรวจสอบจุดอ่อนซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพ่ือวางแผนในการป้องกันน้ำท่วมและ                   
การระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล                 
ให้ทันต่อเหตุการณ ์และให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการต่อปัญหา จึงได้กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

2.4.1 ให้ลอกท่อระบายน้ำ กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ขวางทางเดินของน้ำให้ระบาย
ไดร้วดเร็ว ก่อนฤดูฝน 

2.4.2 ให้สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำให้มีความพร้อมในการใช้ปฏิบัติงานได้
ตลอดเวลา และจัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา 
          3. นโยบายด้านสาธารณสุข 

3.1 เมื่อไปเห็นถึงความทุกข์ทรมาน ไม่มีเงินไปรักษา " คนรวยเป็นคนจน คนจนเป็นแล้วตาย "     
จงึเป็นแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้จัดตั้งศูนย์ฟอกไต ให้ผู้ป่วยได้รักษาใกล้บ้าน อาจเป็นทางเลือกของผู้ป่วย               
ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาตามสิทธิ์ ในการรักษาเทศบาลมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบ และเข้าถึงการใช้บริการ รวมถึงการนำรถฉุกเฉินเข้ามารับส่งผู้ป่วย 
      3.2 รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ พลานามัยของประชาชนให้สมบูรณ์แข็งแรง                           
ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษา การป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ เน้นให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรค และควบคุมโรคต่างๆ ที่สามารถ
ป้องกันได้และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์
ของโรคได้ในเบื้องต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาด
ของโรคติดต่อหรือสร้างภูมิคุ้มกนัโรคให้กับประชาชน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

3.3 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูล
เฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาการบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

3.4 พัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้ได้มาตรฐาน จัดชุด ปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น (FR ไว้บริการประชาชน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้ทันทวงที เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย                  
ในชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย จัดรถกู้ชีพฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพ่ืออำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
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3.5 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร

สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแล
สุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพ                  
ในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข โดยหลักประกันสุขภาพและงบประมาณของเทศบาลสนับสนุนอีกส่วน
หนึ่ง เพ่ือเป็นทุนในการดำเนินงานใน การดูแลสุขภาพของชุมชน อย่างทั่วถึง ครอบคลุมประชากรทุกระดับ
ทุกชุมชน 

3.6 คลินิกพลเมืองอาวุโส โดยทำงานร่วมกันกับ อสม. ในการดูแลสาธารณสุข ของคนในหน่วย
บริการสาธารณสุขสัญจร คือการให้บริการด้านการแพทย์เชิงรุกประชาชนทุกพ้ืนที่ผ่านหน่วยงานบริการ
สาธารณสุข PCU 

3.7 ส่งเสริมและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ ประกอบการทุกระดับ                      
ในเขตเทศบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคในท้องถิ่น 

3.8 ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมให้มีการรักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินสาธารณะ 
การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือการนำมาขายให้กับธนาคารขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

4. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 
4.1 ส่งเสริมพัฒนาให้มีศูนย์การเรียนรู้ ด้านไอที และภาษาให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ 

ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรณรงค์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จัดตั้งสภาเด็กและ

เยาวชน เพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด                  
ทุกรูปแบบ ทั้งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน การบำบัดรักษาและการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โดยประสานร่วมมือกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4.3 ส่งเสริมพัฒนาให้มีกลุ่มเด็ก เยาวชน  และประชาชน ในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทั้งภายใน ภายนอกชุมชน เพื่อแสดง
ถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างชุมชน ในวันสำคัญหรือ
เทศกาลต่าง ๆ ที่เหมาะสม มีการพบปะสังสรรค์ทางสังคมของชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคีภายใน
ชุมชน และจะผลักดันหาสถานที่สร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ให้กับเยาวชนและพ่อแม่พ่ีน้องใช้ออกกำลังกาย 

4.4 ส่งเสริมพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
กำหนดหลักสูตรแนวใหม่ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทุกด้านพร้อมยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล  โดยเน้นกระบวนการ "สร้างความสุขในการเรียน" 

4.5 สนับสนุนพ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม งานประเพณีประจำปี ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและร่วมมือเผยแพร่ อนุรักษ์สืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและ
วัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำชาติและท้องถิ่น 

4.6 ทำนุบำรุงศาสนา วัดวาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือให้ศาสนสถานแต่ละแห่ง      
เป็นศูนย์รวมจิตใจชุมชน 



7 

 
5. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้สภาพแวดล้อมของเมืองเป็นชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัยจากมลภาวะ ภายใต้ระบบ                  
การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นโยบายด้านนี้จึงมีความสำคัญยิ่งที่จะต้องมีแผนงานและโครงการต่อไป                
ในด้านต่างๆ ได้แก่ 

       5.1 พัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ควบคู่กับ
สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนทีส่ีเขียว ด้วยกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน 

  5.2 สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย โดยการส่ งเสริมการผลิต และการบริโภค                 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริม เพ่ิมศักยภาพความสามารถของชุมชนในการจัดการขยะ
มูลฝอย และลดปริมาณของเสียในชุมชน 

  5.3 รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ               
ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

6. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  6.1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกองทุนหรือกลุ่มต่างๆ ที่มีอยู่ในเขตเทศบาลให้เข้มแข็ง                  

และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม 
  6.2 ส่งเสริม พัฒนา อบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพ และมี ทักษะ                   

ในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป 
  6.3 พัฒนาตลาดเทศบาลให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดน่าซื้อ เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้า

อุปโภค บริโภค ปลอดภัยตามมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สะอาดปราศจากโรคระดับอำเภอและให้มีการ
จัดระบบการจัดการตลาดที่ดี มีคุณภาพ 

  6.4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาล เพ่ือเป็นแหล่งกู้ยืมดอกเบี้ย
ต่ำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก และมีสภาพคล่องในด้านการเงิน ในระดับที่พอเพียงแก่การแก้ไข
ปัญหาและสภาพคล่องทางเศรษฐกิจระดับรากหญ้า 

7. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน 
  7.1 เพ่ิมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต  ตามหลัก ๓ อ 

คือ อยู่ดีกินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย 
  7.2 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้เข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านออกแบบจัดการเรียนการสอน                 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลดภาระการดูแลในโอกาสข้างหน้า ซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นประโยชน์                     
ต่อตัวผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน 4 มิติ คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา 

  7.3 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมั ครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                   
รวมถึงมีการฝึกทบทวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความพร้อม ความชำนาญและมีคุณภาพสู่มาตรฐาน 

  7.4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาด้านวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัย ครบถ้วนและเพียงพอ พร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา 
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  7.5 พัฒนาความรู้ความสามารถ มีการฝึกทบทวนให้กับพนักงานดับเพลิงและผู้ที่เกี่ยวข้อง                 

ให้มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานจริงกับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ป้องกันและ                           
ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย เป็นต้น 

8. นโยบายพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
มุ่งเน้นภาคประชาชน องค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ

และพัฒนา โดยยืดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีเทศบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม                         
และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง 
        8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าถึ งข้อมูลข่าวสารของเทศบาล                 
อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม รวดเร็ว และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของการทำ
ประชาคม เพ่ือพัฒนาตามกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา รวมทั้ง มีระบบการตรวจสอบ                     
ความโปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
               8.2 พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance) ตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ องค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทั้งทาง ด้านคุณธรรมจริยธรรม           
ด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้สามารถยกระดับความรู้ความสามารถ                      
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

8.3 พัฒนาบุคลากร ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ เพ่ือตระหนักความรับผิดชอบ                   
ในหน้าที่และทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว                       
และเป็นธรรมในการบริการ 

8.4 นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน โดยเฉพาะงานบริการ
ส่วนหน้า เพ่ือสร้างบรรยากาศ การรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ และเป็นการรักษาระดับคุณภาพ
งานบริการที่เป็นเลิศ จากที่ได้ดำเนินการไว้แล้วระดับหนึ่ง รวมทั้งทบทวนระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน         
เพ่ือให้การบริหารงานกระชับ มีความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้                         
และมีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม 

8.5 พัฒนา ปรับปรุงระบบหรือขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ                       
มีข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยการนำแผนที่ภาษีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ ให้ความเป็นธรรม                       
แก่ผู้เสียภาษี มีการพัฒนารายได้อย่างต่อเนื่อง และขยายฐานภาษี แหล่งรายได้ใหม่ ให้มีการเก็บรายได้                  
อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือให้เทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะที่ดี มีมาตรฐาน 
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถวัดประเมินผลสำเร็จได้ 

8.6 พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริการด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร     
ของเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง  อีกทั้งจะพัฒนาระบบ
การบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนอง                 
ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มาก
ที่สุด 
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2.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   (BANPHAI MUNICIPALITY VISION) 

"บ้านไผ่เมืองน่าอยู่ ศูนย์รวมคมนาคม แหล่งการค้า 
น้อมนำศาสตร์พระราชา มุ่งม่ันพัฒนาอย่างยั่งยืน" 

3.พันธกิจ 
  1. พัฒนาเมืองบ้านไผ่ให้น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาศักยภาพเมืองบ้านไผ่ ที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐกิจ 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน 
4. พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน ให้อยู่ดี กินดี อยู่รอดปลอดภัย 
5. พัฒนาด้านการศึกษาพร้อมยกระดับมาตฐานสู่ความเป็นเลิศ 
6. พัฒนาองค์กรโดยยึดหลักศาสตร์พระราชา 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และเสริมสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1การพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน 
  1.2 พัฒนาลำห้วยพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ เป็นสถานที่พักผ่อน 
  1.3 บริหารจัดการน้ำและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพทันต่อ
เหตุการณ ์
เป้าประสงค์  
  1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ 
  2. ปรับปรุงไฟฟ้า และแสงสว่าง ถนนหนทาง และสถานที่สาธารณะให้สว่างครอบคลุม ทั่วถึง                  
ทุกพ้ืนทีแ่ละมีระบบการดูแลรักษาที่ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาแกไ้ขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก โดยวางแผนอย่างเป็นระบบ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
  2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี เข้าถึงการบริการทุกกลุ่มวัยและเท่าเทียม 
  2.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข และให้บริการด้านการแพทย์เชิงรุกแก่ประชาชน 
อย่างทัว่ถึงและครอบคลุม 
  2.3 ส่งเสริมและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข 
เป้าประสงค์ 
  1. จัดตั้งศูนย์ฟอกไต รักษาตามสิทธิ์อย่างมรีะบบและคุณภาพ 
  2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้ได้มาตรฐานพร้อมช่วยเหลือ
ประชาชนให้ทันท่วงที 
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อ.ส.ม) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี 
  5. เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง 
  6. พัฒนาศักยภาพของภาคเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ 
  7. พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม 
  8. เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ 
ศาสตร์การพัฒนาที่ 3 พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา และนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
  3.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีศูนย์การเรียนรู้ ด้านไอที และภาษาให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ 
  3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็กและเยาวชน 
  3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา และออกกำลังกาย ของเด็ก เยาวชน และประชาชน 
  3.4 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา พร้อมยกระดับมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ 
  3.5 สนับสนุนและพ้ืนฟูศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3.6 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ทำนุบำรุงศาสนา เพ่ือให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน 

เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้าน IT ให้มีคุณภาพ 
  2. จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และยกระดับการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทศบาลเมืองบ้านไผ่ให้มีมาตรฐาน 
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี เป็นต้น 
  4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬานักเรียนและประชาชนในเขตเทศบาล 
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  5. ส่งเสริมการพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือยกระบบการสอนมีความเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ 
  6. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนที่มีความสามารถเป็นเลิศด้านกีฬา ดนตรีและการแสดงเพ่ือห่างไกล
ยาเสพติด 
  7. เสริมสร้างคู่นิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน 
  8. อนุรักษ์ สืบสาน ทำนุบำรุงศาสนา ศีลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิน่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
  4.1 พัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เกิดประโยชน์ และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
  4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การผลิต การบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมศักยภาพของ
ชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย ลดปริมาณของเสียในชุมชน 
  4.3 รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่าง
ถูกวิธี และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนาเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามและเหมาะสมให้เป็นสถานที่พักผ่อน                
หย่อนใจ 
  2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
  3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  4. ส่งเสริมประชาชนในการรักษาความสะอาดของถนน และคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 
  5. พัฒนาส่งเสริมธนาคารขยะชุมชนในเขตเทศบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
  5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน 
  5.2 พัฒนาตลาดเทศบาลให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดน่าซื้อ เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภค ปลอดภัยตามมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 
  1. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
  2. ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 
  3. พัฒนาคนให้สมารถประกอบอาชีพที่หลากหลาย เท่าทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
  4. ส่งเสริมกองทุนที่มีอยู่ในเขตเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาตลาดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน เป็นตลาดสดน่าซื้อ และมีระบบการจัดการทีดี่มีประสิทธิภาพ 
พัฒนาและเชื่อมโยงระบบการท่องเที่ยวชุมชน 
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  6. พัฒนาคุณภาพสถานธนานุบาลเทศบาลให้มีมาตรฐาน เพ่ือประชาชนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม ชุมชน และเสริมสร้างความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
  6.1 เพ่ิมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ตามหลัก ๓ อ  คือ อยู่ดี
กินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย 
  6.2 จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้เข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านออกแบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ลดภาระการดูแลในโอกาสข้างหน้า 
  6.3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เพ่ือการบริการ 
  6.4 เพ่ิมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  6.5 ส่งเสริมและสนับสนุนต้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ               
สู่มาตรฐานการป้องกัน 
เป้าประสงค์ 
  1. พัฒนามาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิต ตามหลัก ๓ อ คือ  อยู่ดี   
กินดี อยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย 
  2. พัฒนาส่งเสริมโรงเรียนผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ 
  3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเพ่ือ
พัฒนาการบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ บริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ้ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือให้มีความพร้อม 
ความชำนาญมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงพัฒนาด้านวัสดุ อุปกรณ์                            
ให้มคีวามทันสมัยและพร้อมต่อการป้องกัน 
  6.พัฒนาส่งเสริมสนับสนุน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมต่อการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  7. พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ใด้มาตรฐาน 
  8. พัฒนาระบบการจราจรให้สะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเตรียมการแผนการจราจรของ                   
เมืองให้สอดคล้องกับผังเมืองรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคด และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินโดยระบบวงจรปิด CCTV 
  9. สร้างวินัยประชาชน จัดระเบียบชุมชน จราจร และการลดอุบัติเหตุ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7 ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
  7.1 พัฒนาและปรับปรุง ระบบด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ
อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว และทั่วถึง 
  7.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
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  7.3 ส่งเสริมและพัฒนาสักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  7.4 สนับสนุนงานวิชาการและเทคโนโลยีที่ฟันสมัยมาใช้ในการบริการ ที่สะตวก รวดเร็ว ประทับใจ 
  7.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
เป้าประสงค์ 
  1 .ส่ ง เสริมสนั บ สนุ น ให้ ป ระชาชนมี ส่ วน ร่ วม ในการเข้ าถึ งข้ อมู ล ข่ าวสารของเทศบาล                               
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาตามกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา มีระบบการตรวจสอบ      
ความโปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
  2.พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดีตามหลัก                  
ธรรมาภิบาล (Good Governance) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน 
พัฒนาทั้งทาง ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านการศึกษา ดูงานนอกสถานที่ เพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถ      
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนาบุคลากร ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ เพ่ือตระหนักความรับผิดขอบในหน้าที่
และทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน 
  4. สนับสนุนส่ งเสริมการวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหารจัดการใน องค์กร                     
เพ่ือความสะดวกในงานบริการ อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
  5. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำแผนที่ภาษีมาช่วยในการ
ดำเนินการ ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี มีการพัฒนารายได้อย่างต่อเนื่อง และขยายฐานภาษี แหล่งรายได้
ใหม่ ให้มีการเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือให้เทศบาลสามารถจัดบริการ
สาธารณะทีด่ี มีมาตรฐาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถวัดประเมินผลสำเร็จได้ 
  6. พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริการด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนรับทราบ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง อีกทั้งพัฒนาระบบการบริการสาธารณะ
ที่ดีมีมาตรฐาน 
  7. ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัดกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ
บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เทศบาลเมื องบ้ านไผ่  ได้ จั ดสรรงบประมาณ รายจ่ าย ประจำปี งบประมาณ  พ .ศ . 2565                                  
จำนวนทั้งสิ้น  254,000,000 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
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ตารางที ่1   แสดงรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน 

ด้าน/แผนงาน จ่ายจริง  
2563 

จ่ายจริง 
 2564 

ประมาณการ 
2565 

ด้านบริหารทั่วไป (รวม) 48,610,163.82 42,801,678.42 52,063,000 
- แผนงานบริหารทั่วไป 37,912,449.10 32,781,249.53 40,404,700 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,697,714.72 10,020,428.89 11,658,300 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม) 105,666,033.31 104,022,043.02 116,024,300 
- แผนงานการศึกษา 54,657,284.31 56,590,039.48 65,547,000 
- แผนงานสาธารณสุขฯ 8,049,641.23 8,050,887.60 10,088,100 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 854,020.00 886,260.00 984,900 
- แผนงานเคหะและชุมชน 35,215,823.73 33,689,175.10 33,245,400 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6,072,763.04 3,565,858.04 4,873,900 
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและ
นันทนาการ 

816,501.00 1,239,822.80 1,285,000 

ด้านเศรษฐกิจ (รวม) 22,996,825.29 22,326,985.72 27,997,400 
- แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 21,419,022.40 21,423,830.89 26,685,300 
- แผนงานการพาณชิย์ 1,577,802.89 903,154.83 1,312,100 
ด้านดำเนินงานอ่ืน  (รวม) 50,863,446.59 52,668,296.03 57,915,300 
- งบกลาง 50,863,446.59 52,668,296.03 57,915,300 
รวมทั้งสิ้น 228,136,469.01 221,819,003.38 254,000,000 
 
 

 หน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้นำงบประมาณ จำนวน 254,000,000 บาท               
ที่ได้รับจัดสรรนี้ ไปใช้ในการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะ                
เป็นงานประจำและการดำเนินกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือตอบสนองนโยบาย               
ของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา                      
ของเทศบาลทั้ง 11 ด้าน   
 ซึ่งในตารางที่ 1 จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการดำเนินงาน              
ตามโครงการพัฒนาต่างๆในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณ                  
ที่สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา ตามที่ได้กำหนดไว้                        
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
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ตารางท่ี 2  การจดัสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร ์
 

ยุทธศาสตร์ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับการจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละ 
ของงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคัญ 
ที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น 

150,000 0.15 

ยุทธศาสตร์ที ่2  การพัฒนาทักษะและคณุภาพแรงงาน  
สินคา้ตามความต้องการของตลาด 

0 0 

ยุทธศาสตร์ที ่3  การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลาง 
ของการคมนาคมทางบก 

0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน 

13,683,000 14.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของ
ชุมชน 

21,430,200 21.92 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

56,833,800 58.13 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
และการสร้างเครอืข่ายพัฒนาเมือง 

3,645,000 3.73 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน   

877,400 0.90 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการบริการประทับใจ   

20,000 0.02 

ยุทธศาสตร์ที ่10 การพัฒนาบุคลากรใหมี้คุณธรรมจริยธรรม 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

625,000 0.64 

ยุทธศาสตร์ที ่11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   500,000 0.51 
รวมทั้งสิ้น 97,764,600 100.00 

 
หมายเหตุ  :  ติดตามและประเมินผลงบดำเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการต่างๆ), งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและงบเงินอุดหนุน   
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการ                     
ในเชิงปริมาณ แล้วนำมาสรุปเป็นภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล   

1. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1.1  โครงการพัฒนาที่ได้รบัการจัดสรรงบประมาณ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561 ข้อ 25 ได้กำหนดแนวทางให้ท้องถิ่น                
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น มาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
และงบประมาณ  จากเงินสะสม ดังนั้นในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจำนวน
โครงการและงบประมาณ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะโครงการที่มี
เป้าหมายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 และแสดงข้อมูลการดำเนินการและการใช้
งบประมาณจริง โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 254,000,000 บาท  
โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 143 โครงการ จำนวนเงิน 97,764,600 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 38.49 ของงบประมาณท้ังหมด  

     ตารางท่ี 3 แสดงจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และเพ่ิมเติม 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ที่มีเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจำนวนโครงการ                          
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

 
ยุทธศาสตร์และแผนงาน 

จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 
ตาม

แผนพัฒนา 
โครงการ 
ที่ได้รับ 

ตาม 
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมปริมาณการจำหน่ายสินค้าสำคญั 
ทีม่ีอยู่แล้วให้มากขึ้น 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
 
 
 
 
 

 
 
1 
1 

 
 
1 
1 

 
 

50,000 
300,000 

 
 

50,000 
100,000 
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ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 
ตาม

แผนพัฒนา 
โครงการ 
ที่ได้รับ 

ตาม 
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอาศยัที่
ยั่งยืน 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  

 
 

 
1 
19 
92 

 
 
 
1 
7 
21 

 
 
 

50,000 
11,886,000 

836,749,100 

 
 
 

50,000 
730,000 

12,903,200 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
1. แผนงานการศึกษา 

 
 

47 

 
 

31 

 
 

34,399,000 

 
 

21,430,200 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพฒันาใหป้ระชาชน 
มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3. แผนงานสาธารณสุข 
4. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
8. แผนงานงบกลาง 

 
 
6 
19 
12 
2 
5 
6 
8 
5 

 
 
5 
10 
7 
1 
4 
2 
3 
5 

 
 

290,000 
13,075,000 
2,148,636 

180,000 
490,000 

50,370,000 
11,900,000 
56,271,200 

 
 

260,000 
580,000 

1,235,000 
30,000 

290,000 
100,000 

9,800,000 
44,538,800 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชมุชนและ
การสรา้งเครือข่ายพัฒนาเมือง 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานเคหะและชุมชน 
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
5. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 

11 
1 
1 
13 
18 
3 

 
 
7 
1 
1 
9 
14 
1 

 
 

2,890,000 
100,000 
50,000 

3,610,000 
2,810,000 
1,033,100 

 
 

960,000 
100,000 
10,000 

690,000 
1,185,000 

700,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
และลดรายจ่ายในการดำเนินงาน   
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
2. แผนงานเคหะและชมุชน 

 
 
2 
1 

 
 
1 
1 

 
 

3,000,000 
550,000 

 
 

500,000 
377,400 

ยุทธศาสตร์ที ่9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ือการบริการประทับใจ   
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

30,000 

 
 

20,000 
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ยุทธศาสตร์และแผนงาน 
จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 
ตาม

แผนพัฒนา 
โครงการ 
ที่ได้รับ 

ตาม 
แผนพัฒนา 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการศึกษา 

 
 
7 
8 

 
 
6 
1 

 
 

2,155,000 
752,000 

 

 
 

525,000 
100,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 

 
2 
1 
3 

 
1 
0 
0 

 
650,000 
96,000 

1,140,000 

 
500,000 

0 
0 

รวมท้ังสิ้น 296 143 1,037,025,036 97,764,600 

จากตารางที่ 3 แสดงว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองบ้านไผ่                        
ได้บรรจุโครงการตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 11 ด้าน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 296 โครงการ                  
ประมาณการงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 1,037,025,036 บาท ได้นำมาต้ังงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 143 โครงการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 97,764,600 บาท            
คิดเป็นร้อยละ 48.31 ของโครงการทั้ งหมด และคิดเป็นร้อยละ 9.43 ของประมาณการทั้ งหมด                      
ซึ่งจำนวนโครงการที่ได้รับมากกว่าโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น เนื่องจากเป็นโครงการ             
ที่มีการเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ สำหรับโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงให้เห็นว่าเทศบาล                     
เมืองบ้านไผ่ได้จัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญเน้นการส่งเสริมและพัฒนา               
ให้ประชาชน  มีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซ่ึงเป็นปัญหา               
ที่มีผลกระทบต่อสังคม เป็นอย่างมากและรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสังคมกึ่งเมือง           
กึ่งชนบท 

 1.2  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)        

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้นำเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่                 
การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็น
ความก้าวหน้า ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่ใช้จริง ของโครงการที่ได้รบังบประมาณเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงสรุปได้ ดังนี้  
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  โครงการที่ได้รับงบประมาณ  143  โครงการ  งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น  97,764,600  บาท   
 - โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ         84  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ    58.75  ของโครงการทัง้หมด   
      -  โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ   27  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ    18.88  ของโครงการทั้งหมด  
 -  โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ            -   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ        -     ของโครงการทั้งหมด 
 - โครงการที่ไม่ดำเนินการ               32  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ    22.37  ของโครงการทั้งหมด
  

1.2.1 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 143  โครงการ ปรากฏโครงการที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จ จำนวน 84  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 58.75  ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 71,102,400                       
จ่ายจริง  66,922,815.80 .-บาท คิดเป็นร้อยละ 94.12 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย 

ที ่ โครงการ 
งบประมาณ คิดเป็น 

ร้อยละ ต้ังไว ้  จ่ายจริง   
    (บาท)  (บาท)  
1 โครงการถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ ่      50,000 

โอนเพิม่ 63,000   
    110,464.95  97.76 

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนา
รายได้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบา้นไผ ่

100,000      16,010.00  16.01 

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล     300,000     279,767.61  93.26 

4 โครงการขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาล     300,000     227,410.00  75.80 

5 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกำจดัขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

      50,000       49,104.00  98.21 

6 โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน       20,000       19,700.00  98.50 

7 โครงการชุมชนรวมพลัง ลดโลกร้อน       20,000      19,700.00  98.50 

8 โครงการทอดผ้าป่าขยะ       20,000      19,700.00  98.50 

9 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา      50,000      21,758.00  43.52 

10 โครงการสนับสนุนคา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน    490,200     465,740.00  95.01 

11 โครงการสนบัสนุนคา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

      30,600       30,530.00  99.77 

12 โครงการสนับสนุนคา่เครื่องแบบนักเรียน     324,000     320,680.00  98.98 

13 โครงการสนับสนุนคา่เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

      21,300      21,300.00  100.00 

14 โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน (รายหัว)  1,943,600  1,837,810.00  94.56 

15 โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน (รายหวั)  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบา้นไผ ่

    265,200      205,700.00  77.56 

16 โครงการสนับสนุนคา่ปัจจัยพืน้ฐานสำหรับนักเรียนยากจน      75,000       75,000.00  100.00 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ คิดเป็น 

ร้อยละ ต้ังไว ้  จ่ายจริง   
    (บาท)  (บาท)  

17 โครงการสนับสนุนคา่หนังสือเรียน     593,000      587,610.00  99.09  
18 โครงการสนับสนุนคา่หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

สังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
      14,200       14,200.00  100.00 

19 โครงการสนับสนุนคา่อุปกรณ์การเรียน     314,000      310,860.00  99.00 

20 โครงการสนับสนุนคา่อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกดัเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

      14,200       14,200.00  100.00 

21 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนสงักัดเทศบาล  3,015,600   2,734,432.00  90.68 

22 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดเทศบาล 

    802,700      603,876.00  75.23 

23 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน 
สงักดัเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

  1,382,600   1,275,855.96  92.28 

24 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.   3,500,000   3,333,125.08  95.23 

25 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม)ศนูย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

   299,000      230,270.00  77.01 

26 เงินอุดหนุนโครงการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

  7,689,000 
โอนเพิ่ม 40,300  

    7,726,209.00  99.99 

27 อุดหนุนโรงเรียนจตรุมติรบ้านไผ ่       35,000       35,000.00  100.00 

28 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ      35,000       35,000.00  100.00 

29 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเกิ้ง       35,000      35,000.00  100.00 

30 อุดหนนุโรงเรียนบา้นไผ ่       50,000      50,000.00  100.00 

31 อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา       40,000       40,000.00  100.00 

32 อุดหนุนโรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค ์     35,000       35,000.00  100.00 

33 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองลมุพุก       35,000       35,000.00  100.00 

34 อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทศิ       30,000       30,000.00  100.00 

35 อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธ์ิ       35,000      35,000.00  100.00 

36 อุดหนุนที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  
(โครงการจดังานรัฐพิธีฯ) 

     30,000      30,000.00  100.00 

37 อุดหนุนท่ีวา่การอำเภอบ้านไผ่ตามโครงการจดัตั้ง 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      30,000       30,000.00  100.00 

38 อุดหนุนมลูนิธิบ้านไผ่การกุศลสงเคราะห ์     50,000       50,000.00  100.00 

39 อุดหนุนสมาคมปุงเถ่ากงม่า        50,000       50,000.00  100.00 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ คิดเป็น 

ร้อยละ ต้ังไว ้  จ่ายจริง   
    (บาท)  (บาท)  

40 โครงการจดัระเบียบการจำหน่ายสนิค้าบนถนน  
ทางเท้าและการจราจร 

    100,000      65,500.00  65.50 

41 โครงการกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.      10,000       10,000.00  100.00 

42 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัย 
ฝา่ยพลเรือน (อปพร.) 

      15,000      15,000.00  100.00 

43 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
อัคคีภัย วาตภยั อุทกภัย 

      20,000       20,000.00  100.00 

44 โครงการรณรงคป์้องกันอุบัติเหตุชว่งเทศกาล       50,000      38,600.00  77.20 

45 อุดหนนุจงัหวดัขอนแก่น 
(โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ) 

      30,000       30,000.00  100.00 

46 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่  
 (โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด) 

   200,000      200,000.00  100.00 

47 อุดหนุนอำเภอบ้านไผ่   
(โครงการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ) 

      30,000       30,000.00  100.00 

48 โครงการเงินอุดหนนุสำหรับดำเนนิงาน 
ตามแนวทางโครงการพระราชดำรดิ้านสาธารณสุข 

    780,000      780,000.00  100.00 

49 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม       30,000      16,675.00  55.58 

50 โครงการผู้บรโิภคยุคใหม่รู้ทันภยันำ้มันทอดซ้ำ      10,000        2,280.00  22.80 

51 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชงิรุก       10,000         7,233.00  72.33 

52 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงตอ่เด็ก   
เยาวชน  สตรีและความรุนแรงในครอบครัว 

50,000      17,140.00  34.28 

53 โครงการเรารักบ้านไผ ่ 100,000     87,295.20  87.30 

54 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน 100,000     98,200.00  98.20 

55 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายุ  
คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

40,000     18,600.00  46.50 

56 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 32,420,400  31,810,400.00  98.12 

57 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ 11,018,400 9,883,200.00  89.70 

58 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 300,000     267,000.00  89.00 

59 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ ่     700,000      700,000.00  100.00 

60 โครงการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม     150,000       30,869.00  20.58 

61 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนฯ 

      20,000         9,175.00  45.88 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ คิดเป็น 

ร้อยละ ต้ังไว ้  จ่ายจริง   
    (บาท)  (บาท)  

62 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ
เนื่องในวันสำคัญของชาติ 

    500,000      118,166.00  23.63 

63 โครงการจดักิจกรรมวันท้องถิ่นไทย     20,000      18,324.00  91.62 

64 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล       30,000       23,259.00  77.53 

65 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม       10,000       2,413.00  24.13 

66 โครงการจดัทำแผนชุมชนอย่างมสีว่นร่วม       50,000  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 100.00 

67 โครงการจดัประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน    160,000      117,950.00  73.72 

68 โครงการส่งเสริมพนักงานครูพนักงานเทศบาล  
และนักเรียน สังกัดเทศบาล เข้ารว่มแขง่ขันกฬีา 

      15,000       15,000.00  100.00 

69 โครงการจดังานประเพณีขึ้นปีใหม ่       50,000       50,000.00  100.00 

70 โครงการจดังานประเพณีบญุเดือนหก     100,000     100,000.00  100.00 

71 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง     250,000      176,197.00  70.48 

72 โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา     150,000      113,200.00  75.47 

73 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น       30,000      26,805.00  89.35 

74 โครงการจดังานวันสงกรานต ์    250,000      20,040.00  8.02 

75 อุดหนนุวัดศรีบญุเรือง       50,000       50,000.00  100.00 

76 อุดหนุนวัดสะอาดโนนงาม      50,000      50,000.00  100.00 

77 อุดหนุนวัดเอี่ยมไพบูลย ์       50,000       50,000.00  100.00 

78 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชน 
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับท้องถิ่น 

   377,400      377,400.00  100.00 

79 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน
การคลัง การพสัดุ และการจดัเก็บรายได ้

     50,000  ไม่ได้ใช้
งบประมาณ 

100.00 

80 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก่พนักงาน 
และลูกจ้าง  

     50,000       10,116.00  20.23 

81 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาทักษะ และ
ประสิทธิภาพ ในการปฏิบตัิงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานเทศบาลลูกจ้าง พนักงานจ้าง 

    300,000      261,609.00  87.20 

82 โครงการคดัเลือกพนักงานดีเด่น         5,000        2,669.00  53.38 

83 โครงการจดัการเลือกตั้ง     100,000 
โอนเพิม่ 400,000 
โอนลด 330,000 

  

   151,115.00  71.51 
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ที ่ โครงการ 
งบประมาณ คิดเป็น 

ร้อยละ ต้ังไว ้  จ่ายจริง   
    (บาท)  (บาท)  

84 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ     100,000       10,373.00  10.37 

รวม 71,102,400  66,922,815.80  94.12 

 

1.2.2 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 143  โครงการ ปรากฏโครงการที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.88 ของโครงการทั้ งหมด งบประมาณตั้ งไว้              
24,403,200 บาท  ประกอบด้วย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ เหตุผล 
  (บาท)  
1 ก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนน กม.16 ซอย 1 

(ชุมชนห้วยทราย) 
638,100 เนื่องจากไมส่ามารถ

ดำเนนิการไดต้ามห้วง
ระยะเวลาที่กำหนด 
จึงได้ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย 
ไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบรอ้ยแลว้ 
ทั้ง 27 โครงการ  

2 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ หนองง้ิว ซอย 9  
(ช่วงที่ 2 ต่อจากผิวจราจรเดิม) (ชุมชนสุมนามัย) 

404,000 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังโรงเรียนเทศบาล 
บ้านไผ่ (ช่วงที่ 2 ต่อจากผิวจราจรเดิม) (ชุมชนบา้นไผ่เก่า) 

101,600 

4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ ง ซอย 14  
(ชุมชนปอบิด) 

904,000 

5 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนเจริญสุข ซอย 2  (ชุมชนโนนสว่าง) 

603,100  

6 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนสมประสงค์ ซอย 2 (ช่วงที่ 2) (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) 

255,000  

7 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุกซอย 4 
แยกท่ี 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) 

108,700  

8 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยประปา 1/10 (ช่วงที่ 2)  (ชุมชนประปาบ้านไผ่) 

333,000  

9 
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมประสงค์ 3 (แยกซ้าย)  (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) 

749,000  

10 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยอินทัชพัฒนา 
(ชุมชนหลัก 14) 

401,600  

11 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  ซอยสมประสงค์ 
ซอย 1 (ช่วงที ่2) (ชุมชนสมประสงค์พัฒนา) 

449,400  

12 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  ถนนบ้านเกิ้ง   
ซอย 13/1 (ชุมชนหมู่สี่พัฒนา) 
 
 

630,000  
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ เหตุผล 
  (บาท)  

13 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนข้างสำนักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ฝั่งทิศเหนือ) 
(ชุมชนกกแดง) 

933,000  

14 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก  
ฝั่งทิศเหนือ ช่วงที่ 2 (ชุมชนแสงทองฯ) 

693,000  

15 ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะ  
ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (คุ้มงาม) (ชุมชนหลัก 14) 

928,500  

16 ก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังคริสตจักร 
(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) 

600,000  

17 ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนโพธ์ิกลาง  
ซอย 3 (ชุมชนโพธิ์สวรรค์)  

469,000  

18 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ เจนจบทิศซอย 13  
(ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข) 

719,200  

19 ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ ซอยแก้วทรานี 3 
(ชุมชนแก้วทรานี) 

485,900  

20 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนหนองลมุพุก  
(ชุมชนหนองลุมพกุ) 

1,709,000  

21 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)  788,100  
22 ก่อสร้างห้องน้ำหอ้งส้วมงานป้องกันฯ  300,000  
23 ก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อยบ้านเกิ้ง 1,500,000  
24 ก่อสร้างอาคารศูนย์ไตเทียมพร้อมระบบบำบัดน้ำเสีย  8,000,000  
25 ก่อสร้างโครงป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง LED OUT DOOR 

บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  
700,000.00  

26 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 500,000  
27 ปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกยีรติภายในเขตเทศบาล 

เมืองบ้านไผ่ 
500,000  

 รวม 24,403,200  
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1.2.3 จำนวนโครงการ ที่จะดำเนินการทั้งสิ้น 143 โครงการ ปรากฏโครงการที่ไม่ดำเนินการ         

จำนวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.37 ของโครงการทั้งหมด งบประมาณตั้งไว้ 2,259,000 บาท 
ประกอบด้วย 

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
ต้ังไว้ 

เหตุผล 

(บาท)  

1 โครงการถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม         50,000  อยู่ในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ 19 
จึงยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ  

2 ค่าทดแทนกรณสีภาพแวดล้อมเสือ่มโทรม
เนื่องจากระบบกำจดัขยะมูลฝอยของเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่ 

        20,000  เนื่องจาก อบต.หินตั้ง ไมไ่ด้เป็นหนังสือขอรับค่า
ทดแทนในกรณ๊ได้รับผลกระทบจากระบบกำจดั
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

3 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 
คณะกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ในสังกดัเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 

        30,000 เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรม 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

50,000 เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรม 

5 โครงการสนบัสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน 
(รายหัวส่วนเพิ่ม : Top Up) 

      149,000  งบประมาณที่ไดร้ับจดัสรร รวมไวใ้นรายการค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว)  

6 โครงการจดัการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

        50,000  เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรม 

7 อุดหนุนเหลา่กาชาดจังหวัดขอนแก่น       100,000  อยู่ในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ 19  
จึงยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ  

8 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
อาสาสมัครดา้นการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

      100,000  อยู่ในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ 19  
จึงยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ  

9 โครงการฝึกอบรมยุว อปพร.และยวุเทศกิจ         25,000  อยู่ในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ 19  
จึงยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ  

10 โครงการส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุและทัศนศกึษา
ดงูาน 

200,000 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทำให้ไม่สามารถจดัโครงการได้  

11 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพเครือข่ายแกนนำ
สุขภาพและทัศนศึกษาดูงาน 

200,000 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ะบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทำให้ไม่สามารถจดัโครงการได้  

12 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ           5,000  เนื่องจากเป็นการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับเงิน
อุดหนุนด้านการบำบัดเกีย่วกับยาเสพติด 
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ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
ต้ังไว้ 

เหตุผล 

(บาท)  

13 โครงการอบรมเสริมสรา้งประสิทธิภาพสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

        30,000  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพฒันาศักยภาพฯ
ของกรมกิจการสตรฯีเมื่อวันที่ 30 มี.ค.65 

14 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนบ้านไผ่เกมส ์         50,000  เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรม 

15 โครงการแขง่ขันกีฬาอนุบาลเกมส ์         50,000  เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรม 

16 เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 ตดิสถานการณ์โควิด-19 

17 โครงการกฎหมายควรรู ้         40,000  อยู่ในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ 19 
จึงยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ  

18 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนา
และกระบวนการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

        
200,000  

เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรมและได้
โอนลดงบประมาณเพื่อไปใช้ในกิจกรรมอื่น 

19 โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ       100,000  เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรมและได้
โอนลดงบประมาณเพื่อไปใช้ในกิจกรรมอื่น 

20 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำของ
นักเรียน นักศึกษาให้มรีายได้ระหว่างเรียน 

        50,000  ตดิสถานการณ์โควิด-19 

21 โครงการเกีย่วก้อยร้อยรักพัฒนาเมืองไผ ่         50,000  ตดิสถานการณ์โควิด-19 

22 โครงการจดัประชุมเลือกกรรมการชุมชน 
ในเขตเทศบาลเมอืงบ้านไผ่ ทัง้ 39 ชุมชน 

        50,000  ตดิสถานการณ์โควิด-19 

23 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการ
ส่งเสริมบทบาทการพัฒนาสตร ี

      100,000  ตดิสถานการณ์โควิด-19 

24 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำณะกรรมการ
ชุมชนและองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

      150,000  ตดิสถานการณ์โควิด-19 

25 โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

        50,000  ตดิสถานการณ์โควิด-19 

26 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุโคชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ ่

        30,000  ตดิสถานการณ์โควิด-19 

27 โครงการแขง่ขันกีฬานักเรยีนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ระดับประเทศ 

      100,000  เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรม 

28 อุดหนนุอำเภอบ้านไผต่ามโครงการงานประเพณ ี
บุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ ่

        50,000  อำเภอไม่ขอรับเงินอุดหนุนและไดโ้อนลด
งบประมาณเพื่อไปใช้ในกิจกรรมอืน่ 

29 อุดหนุนวัดโพธ์ิชัยบ้านไผ ่         20,000  เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรม 

30 อุดหนุนวัดโพธ์ิศิรโิสภณ          20,000  เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรม 



27 

 

ที ่ โครงการ 

งบประมาณ
ต้ังไว้ 

เหตุผล 

(บาท)  

31 โครงการฝึกอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัคร 
ฝ่ายทะเบยีนประจำชุมชน 

        20,000  อยู่ในช่วงระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ 19  
จึงยังไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ  

32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ ่

        20,000  เนื่องจากสถานการณ์โควดิ-19 งดกิจกรรม 

รวม    2,259,000  
 

 
 

1.3 การติดตามและประเมินผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
1.3.1 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น  39 รายการ  ปรากฏว่าดำเนินการแล้วเสร็จ            

37 รายการ คิดเป็นร้อยละ  94.87  ของรายการทั้งหมด จ่ายจริง 2,216,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.07              
ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้ ประกอบด้วย  

 ที่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ คิดเป็น 
ต้ังไว้ (บาท)  จ่ายจริง 

(บาท)  
ร้อยละ 

1 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง    29,900        28,500  95.32 
2 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู     27,800        27,200  97.84 
3 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู     55,600        54,400  97.84 
4 ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน     11,800        11,400  96.61 
5 ตู้เหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก     13,800        13,400  97.10 
6 เก้าอี้สำนักงาน       6,000         6,000  100.00 
7 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)     29,600        27,900  94.26 
8 ชุดลูกข่ายหอกระจายข่าวแบบไรส้ายพร้อมตดิตั้ง 

ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่
   450,000      448,500  99.67 

9 ไมคล์อยชนิดพกพา     30,000        30,000  100.00 
10 เครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ      60,000        60,000  100.00 
11 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ 

แบบท่ี 2 
    29,000        28,500  98.28 

12 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA     48,000        44,000  91.67 
13 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล     69,000        69,000  100.00 
14 กล้องโทรทัศนว์งจรปิด (CCTV)    500,000        99,250  99.85 
15 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *     22,000        22,000  100.00 
16 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *     22,000        22,000  100.00 
17 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที ่2 *     90,000        90,000  100.00 
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 ที่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ คิดเป็น 

ต้ังไว้ (บาท)  จ่ายจริง 
(บาท)  

ร้อยละ 

18 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบท่ี 1     17,800        17,800  100.00 
19 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 *    110,000      110,000  100.00 
20 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ส ี     75,000        75,000  100.00 
21 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล     23,000        23,000  100.00 
22 เครื่องพิมพ์ Multifunctionแบบฉดีหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์ (Ink Tank Printer) 
      7,500         7,500  100.00 

23 เครื่องพมิพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบท่ี 1       8,900         8,900  100.00 
24 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์(Smart Card Reader)       1,400         1,400  100.00 
25 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1*     22,000        22,000  100.00 
26 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก

พิมพ์(Ink Tank Printer) 
      7,500         7,500  100.00 

27 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม ้     22,000   22,000.00  100.00 
28 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง     28,500   28,500.00  100.00 
29 เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง     19,000      19,000  100.00 
30 กล้องดิจิตอล ชนิด DSLR     70,000      69,500  99.29 
31 กล้องวีดีโอความละเอียดสูง     60,000      60,000  100.00 
32 เตียงฉุกเฉนิในรถกู้ชีพ     25,000      35,000  140.00 
33 เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดเีซล     63,400        52,000  82.02 
34 เลื่อยโซ่ยนต ์     75,000        75,000  100.00 
35 เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ      50,000        50,000  100.00 
36 เครื่องสูบน้ำ      20,100        20,100  100.00 
37 ถังบรรจุขยะมูลฝอยขนาดใหญ ่     30,000        30,000  100.00 

รวมท้ังสิ้น 2,230,600   2,216,250  99.36 

1.3.2 ครุภัณฑ์ที่ ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 39  รายการ ปรากฏว่าครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 5.13 ของรายการทั้งหมด งบประมาณทีต้ั่งไว้ 503,000 บาท ประกอบด้วย   

ที ่ ครุภัณฑ์ 
งบประมาณต้ังไว้ เหตุผล 

(บาท)  

1 
  

อุปกรณ์พร้อมติดตั้งหอกระจายข่าวชุมชน
ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

333,000 
  

เนื่องจากไม่สามารถดำเนินการไดต้ามห้วง
ระยะเวลาที่กำหนดจึงได้ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่ายไว้ เบิ กเหลื่อมปี
เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 2  รายการ 

2 
 
  

ถังบรรจุขยะมูลฝอย 
 
  

       170,000 
  
  

รวมท้ังสิ้น       503,000    
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2. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย  

2.1 การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 7 โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 14,863,900 บาท  
ประกอบด้วย  
  2.1 .1 จำนวนโครงการ/กิ จกรรมที่ ไม่ ปรากฏตามเทศบั ญ ญั ติ งบประมาณ รายจ่ าย                        
จำนวน 7  โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ  5  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 71.42  ใช้งบประมาณทั้ งสิ้น           
13,292,700  บาท ประกอบด้วย 

ลำดับ รายการ งบประมาณ คิดเป็น หมายเหตุ 

ที ่
 

ต้ังไว้ (บาท) จ่ายจริง 
(บาท) 

ร้อยละ 
 

1 
 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ 
 ถนนเจ้าเงาะ (ชุมชนส่วนราชการ) 

3,650,600 2,768,000 75.82 จ่ายขาดเงินสะสม 

2 
 

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเอี่ยมประเสริฐ 
และซอยสาธารณะ ซอยครสิตจักรบ้านไผ ่

8,865,600 8,865,000 99.99 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

3 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ 
ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหมู่บ้านโชคชัย 2  
(ชุมชนประปาบ้านไผ่) 

1,080,600 1,080,000 99.94 เงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ 

4 โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่
 

234,000 131,200 56.07 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

5 
 

โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว 
แบบไรส้าย 

500,000 448,500 89.70 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่

รวมท้ังสิ้น 13,63,900   13,292,700   
  

2.1.2 จำนวนโครงการ/กิ จกรรมที่ ไม่ ปรากฏตามเทศบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ าย                        
จำนวน 7  โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.58 งบประมาณทั้ งสิ้น                        
533,100 บาท  ประกอบด้วย 

ลำดับ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้  หมายเหตุ 

ที ่
 

(บาท) 
 

1 
 

โครงการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

500,000 เป็นรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และไม่
สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด
จึงได้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายไว้เบิก
เหลื่อมปเีรียบร้อยแล้ว 

2 
 

โครงการติดตั้งเสาหอกระจายข่าวชุมชน 
 

33,100 

รวมทั้งสิ้น 533,100 
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   2.2 การติดตามและประเมินผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติ งบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย     

2.2.1 จำนวนครุภัณฑ์ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน  5  โครงการ 
งบประมาณตั้งไว้ทั ้งสิ ้น 144,800 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน  4  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.00              
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 136,800 บาท   

 
ที ่ ครุภัณฑ์ งบประมาณ คิดเป็น 

ตั้งไว้ (บาท) จ่ายจริง (บาท) ร้อยละ 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล          46,000                46,000  100.00 

2 เครื่องพิมพ์ Multifuntionแบบฉดีหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  

        22,500              22,500  100.00 

3 เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน         61,800              61,800  100.00 

4 เก้าอ้ีทำงาน           6,500                6,500  100.00 

รวมท้ังสิ้น     136,800       136,800               

 
2 .2 .2  จ ำ น ว น ค ร ุภ ัณ ฑ ์ไม ่ป ร าก ฏ ต าม เท ศ บ ัญ ญ ัต ิง บ ป ร ะ ม าณ ร าย จ ่า ย ฯ                         

จำนวน  5  โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20.00 งบประมาณต้ังไว้
ทัง้สิ้น  8,000 บาท ประกอบด้วย 
ลำดับ ครุภัณฑ์ งบประมาณ หมายเหตุ 

ที ่
 

ต้ังไว้  
(บาท) 

 

1 
 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือชนิดบันทึกเวลาเข้า
ออกงาน 

       8,000  เป็นรายการโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่และไมส่ามารถ
ดำเนนิการไดต้ามห้วงระยะเวลาทีก่ำหนดจึงได้ขออนุมตัิ
กันเงินงบประมาณรายจ่ายไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว 

รวมทั้งสิ้น 8,000 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณและจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ของแต่ละยุทธศาสตร์  

 
 
จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่า  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน  2  โครงการ   แล้วเสร็จ จำนวน   2  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน  -  โครงการ   แล้วเสร็จ จำนวน  -    โครงการ คิดเป็นร้อยละ   - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน  -  โครงการ   แล้วเสร็จ จำนวน  -    โครงการ คิดเปน็ร้อยละ   -  
ยุทธศาสตร์ที ่4 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน  29 โครงการ แล้วเสร็จ จำนวน    6  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ  20.68 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 31 โครงการ  แล้วเสร็จ จำนวน  27  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ  87.09 
ยุทธศาสตร์ที ่6 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 37 โครงการ  แล้วเสร็จ จำนวน  24  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  64.86 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 33 โครงการ  แล้วเสร็จ จำนวน  18  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  54.54 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน  2 โครงการ  แล้วเสร็จ จำนวน    1  โครงการ คิดเปน็ร้อยละ  50.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน  1 โครงการ  แล้วเสร็จ จำนวน    -  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  - 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 7 โครงการ  แล้วเสร็จ จำนวน   6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  85.71 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 1 โครงการ  แล้วเสร็จ จำนวน   -   โครงการ คิดเป็นร้อยละ   - 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการใช้งบประมาณในการดำเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 
จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่า  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณที่ตั้งไว ้      150,000  บาท  จ่ายจริง       126,474.95  บาท   คิดเปน็ร้อยละ  84.32 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณที่ตั้งไว้           -        บาท  จ่ายจริง              -         บาท   คิดเปน็ร้อยละ    - 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณที่ตั้งไว้           -        บาท  จ่ายจริง              -         บาท   คิดเปน็ร้อยละ    - 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณที่ตั้งไว ้  13,683,200  บาท  จ่ายจริง      615,381.61  บาท   คิดเป็นร้อยละ  4.50 
ยุทธศาสตร์ที ่5 งบประมาณที่ตั้งไว ้  21,430,200  บาท  จ่ายจริง  20,670,510.80  บาท   คิดเปน็ร้อยละ  96.46 
ยุทธศาสตร์ที ่6 งบประมาณที่ตั้งไว ้  56,833,800  บาท  จ่ายจริง  44,257,123.20  บาท   คิดเปน็ร้อยละ  77.87 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 งบประมาณที่ตั้งไว ้   3,645,000   บาท  จ่ายจริง      971,398.00  บาท   คิดเปน็ร้อยละ  26.65 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 งบประมาณที่ตั้งไว ้     877,400   บาท  จ่ายจริง      377,400.00  บาท   คิดเป็นร้อยละ  43.01 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 งบประมาณที่ตั้งไว ้      20,000   บาท  จ่ายจริง              -         บาท   คิดเปน็ร้อยละ  - 
ยุทธศาสตร์ที ่10 งบประมาณที่ตั้งไว ้   625,000  บาท  จ่ายจริง        435,882.00  บาท   คิดเปน็ร้อยละ  69.74 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 งบประมาณที่ตั้งไว ้   500,000  บาท  จ่ายจริง             -          บาท    คิดเป็นร้อยละ  - 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) 

 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
แนวทางการพิจารณ าการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒ นาท้ องถิ่ นตามระเบี ย บ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นแบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพือ่ความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิน่ ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเดน็กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร ์5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาทอ้งถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน  
ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     20 19.33 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20 18.44 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย    60 58.78 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

   (3.1) ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่     (10) 9.78 
   (3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    (10) 9.67 
   (3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด    (10) 9.78 
   (3.4) วิสัยทัศน์     (5) 5.00 
   (3.5) กลยุทธ์    (5) 5.00 
   (3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์     (5) 4.89 
   (3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์     (5) 5.00 
   (3.8) แผนงาน  (5) 4.89 
   (3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 4.78 

รวม 100 96.56 
  

   แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์                     
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถิน่ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตัง้ ฯลฯ 

20 
(3) 

19.33 
2.67 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น          
เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) 2.00 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณ สุข   อาชญากรรม  ยาเสพติด  การสั งคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) 2.00 

 (4) ข้ อ มู ล เกี่ ย ว กั บ ร ะ บ บ บ ริ ก า ร พ้ื น ฐ า น  เช่ น                  
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพทฯ์ลฯ 

(2) 2.00 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร         
การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ

(2) 2.00 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิน่ (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) 2.00 

 7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 1.89 

 
(8) การส ำรวจและจั ด เก็ บ ข้ อมู ล เพ่ื อการจั ดท ำ
แผนพัฒนาท้องถิน่หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) 2.00 

 (9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
การดำเนิ นการประชุมประชาคมท้องถิ่ น  โดยใช้
ก ร ะ บ ว น ก า ร  ร่ ว ม คิ ด  ร่ ว ม ท ำ  ร่ ว ม ตั ด สิ น ใจ                
ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษา 
หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(3) 2.78 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้ บ ริห ารท้ องถิ่ น  รวมถึ งความ เชื่ อม โยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

18.44 
4.33 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่
เกดิขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 2.67 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพ
ติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) 2.89 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

 
 

 (4) การวิ เคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ข้อมูลด้ านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเป็นอยูท่ั่วไป เป็นต้น 

(3) 2.89 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่ งที่ เกิดขึ้น           
การประดิษฐ์ที่มผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 2.78 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ    
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต
ของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผล
ต่ อ ก า ร ด ำ เนิ น ง าน ได้ แ ก่  S-Strength (จุ ด แ ข็ ง )                
W-Weakness (จุ ด อ่ อน ) O-Opportunity (โอ ก าส ) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) 2.89 

3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

60 
(10) 

58.78 
9.78 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่ อมโยงกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ 
สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด              
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0 

(10) 9.67 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์
พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
ค ส ช . แ ล ะ น โย บ า ย รั ฐ บ า ล  ห ลั ก ป ร ะ ช า รั ฐ                       
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 9.78 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.4 วิสัยทศัน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัด เจน  สอดคล้องกับ โอกาส  และศักยภาพที่ เป็ น
ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพนัธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) 5.00 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ ต้องทำ       
ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           
ที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์  หรือแสดงให้เห็นถึง        
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน ์นั้น 

(5) 5.00 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้อง
และสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน 

(5) 4.89 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

(5) 5.00 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 4.89 

3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น            
ที่เกิดผลผลิต / โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.78 

รวมคะแนน 100 96.56 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. การสรปุสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ  10  คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
 (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง  
    5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
     สังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12  5 คะแนน 

 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
      มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ 
                                  ได้รับ  5 คะแนน 
 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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แน วทางการติ ดต ามและประเมิ นผล โค รงการสำห รับ แผนพั ฒ น าท้ อ งถิ่ น                  

(พ.ศ. 2561-2565) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.56 
2. การประเมนิผลการนำแผนพัฒนาท้องถิน่ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.33 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคณุภาพ 10 9.44 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.44 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 57.78 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 4.78 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 5.00 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตัง้งบประมาณ
ได้ถูกต้อง 

(5) 4.89 

5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) 4.67 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

(5) 4.78 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) 4.89 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) 4.78 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) 4.78 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) 4.78 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) 4.78 
5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) 4.78 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) 4.89 
รวมคะแนน 100 95.56 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล

โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
1. สรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  (ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  
SWOTAnalysis/Demand(DemandAnalysis)/Global 
Demand แ ล ะ  Trend ปั จ จั ย แ ล ะส ถ าน ก ารณ์ ก า ร
เปลี่ ย นแปล งที่ มี ผ ลต่ อก าร พั ฒ นา  อย่ างน้ อ ยต้ อ ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.56 

2. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือนำมาใช้วัดผล        
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ต้ังเป้าหมายเอาไว้
หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ 
จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ  (Efficiency)ของการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ทีด่ำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

9.33 

3. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
คือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล  (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคยีงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.44 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากดา้นต่างๆ มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆจนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) 
/Global Demand/Trend ห รื อ ห ลั ก ก า ร บู ร ณ าก า ร 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี พ้ืนที่
ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)(Local Sufficiency 
Economy Plan: LSEP) 
 

10 9.44 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร          
ในอนาคต 

60 
(5) 

57.78 
4.78 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  มีความเป็น ไปได้ชัด เจน              
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 5.00 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) 
มีความชัดเจนนำไปสู่
การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้ าห ม ายต้ อ งชั ด เจน  ส ามารถระบุ จ ำน วน เท่ า ไร
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลง
เมื่ อ ไร  ใค รคื อ ก ลุ่ ม เป้ า ห ม าย ข อ ง โค ร งก าร  ห าก

(5) 4.89 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 

5.4 โครงการมคีวาม
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร ์20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  (1) ความมั่นคง (2) การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริม สร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 4.67 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกจิและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่ รายได้ สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล่ำทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(5) 4.78 

5.6  โครงการมีความ
สอดคล้องกับ  
Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy หรือ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
(2) เ ป ลี่ ย น จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย 
ภาคอุตสาหกรรม  ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้น

(5) 4.89 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
ภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึง
โครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์  
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดทีไ่ด้กำหนดขึ้น 
ที่เป็นปัจจุบัน 
 

(5) 4.78 

5.8 โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมัน่คง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชา
รัฐ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียง     
ที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการเป็นโครงการ
ต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้
เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง     
มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา         
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(5) 4.78 

5.9 งบประมาณ  
มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิตของ
โครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ             
5 ประการในการจัดทำโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ค ว า ม มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  (Efficiency)             
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 4.78 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการกำหนดราคา
และตรวจสอบไดใ้นเชิงประจักษ์ 
 
 
 

(5) 4.78 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มี ก า รก ำห น ด ดั ช นี ชี้ วั ด ผ ล งาน  (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้  (measurable)ใช้บอก
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (effectiveness) ใช้ บ อ กป ระสิ ท ธิ ภ าพ 
(efficiency) ได ้เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนด
รอ้ยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น 
สิ่งทีไ่ด้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 4.78 

5.12 ผลทีค่าดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ
ได้ผลหรือผลที่ เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค ์ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง 
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของ
ความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่ สุ ดและสามารถปฏิ บั ติ ได้             
(4) เป็ น เห ตุ เป็ น ผ ล  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว าม เป็ น จ ริ ง                  
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 4.89 

รวมคะแนน 100 95.56 
 
3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

(1) ด้านนโยบายเร่งด่วน 
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ ดังนี้  
  1.ยึดหลักประชาคมเมืองในการแก้ไขปญัหาการพัฒนา โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทุกภาคส่วน  
  2. เร่งสำรวจสภาพถนนที่ชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางสัญจรลำบากเพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย

กับประชาชนทีใ่ช้ถนนในการสัญจรไปมา มีรถวิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก  
  3. เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก และลดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจการก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียรวม ระบบระบายน้ำสายย่อยตามถนน                        
ตรอก ซอก ซอย  
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  4. ดูแลปัญหาสุขภาพ เพ่ือให้ประชาชนห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ เรียนรู้เท่าทันสาเหตุของ

การเกิดโรค การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของ
ประชากร  

  5. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ไฟฟ้า ประปา ในพ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ยังมีความจำเป็น
อย่างมาก เพ่ือให้เพียงพอกับความตอ้งการและรองรับการขยายตัวของชุมชนและการเพ่ิมข้ึนของประชาชน 

ผลการดำเนินงาน 
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ดังนี้  
    1.มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งในรูปแบบการลงประชาคม เพ่ือการจัดทำ
แผนชุมชน รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  การจัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ 
เพ่ือการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมเสนอปัญหา จากทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน 
กลุ่มองค์กร สมาคมและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ การประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่น การจัดประชุมผู้นำชุมชนในการดำเนินงาน
โครงการต่าง ๆ การจัดโครงการเกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น             
งานแห่เทียนเข้าพรรษา  งานลอยกระทง การแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ภาคราชการ/
รัฐวิสาหกิจ  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น มาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่และมีการจัด
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือรับทราบนโยบายทางด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
ในแต่ละปีการศึกษาเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
   2. มีการออกสำรวจถนนที่ชำรุดเสียหาย สมควรดำเนินการช่วยเหลือโดยเร่งด่วนจริง ได้แก่ 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนเจาะเงาะ (ชุมชนส่วนราชการ) ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหาย                
ผิวทางมีความแตกร้าว หลุดร่อน ยุบตัวเป็นแอ่ง มีร่องลอยตามแนวล้อและมีรอยปะซ่อม เพ่ือปรับปรุงถนน            
ที่ชำรุด เสียหายให้อยู่ในสภาพใช้งานการได้ดีและยืดอายุ การใช้งาน มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณต่อสำนักงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.              
พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหมู่บ้านโชคชัย 2  (ชุมชนประปาบ้านไผ่)และโครงการ
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนเอ่ียมประเสริฐ ซึ่งเป็นความต้องการของ
ประชาชนและมีความเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น                            
อย่างมีประสิทธิภาพ  
   3. มีการป้องกันความเสียหายและบริหารจัดการน้ำท่วม โดยมีมาตรการที่นำสิ่งก่อสร้าง           
มาใช้ลดขนาดความรุนแรงของน้ำท่วม  เช่น  การปรับปรุงสภาพลำน้ำ ปรับปรุงระบบระบายน้ำสายย่อย            
ตามถนน ตรอก ซอย เพ่ือให้มีระบบระบายน้ำที่เหมาะสม  นอกจากนั้นยังมีมาตรการป้องกันความเสียหาย
และการบรรเทาทุกข์  เช่น  การวางผังเมือง  การพยากรณ์และเตือนภัย เพ่ือประสิทธิภาพในการบรรเทาภัย
ที่ดยีิ่งขึน้  
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   4. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ ในการให้บริการด้านสุขภาพ                   
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 39 ชุมชน  โดยแบ่งหน่วยบริการเป็น 4 หน่วยบริการ ให้บริการด้านการส่งเสริม
สุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพ การคุ้มครอบผู้บริโภค                       
เพ่ือให้บริการครอบคลุมและทั่วถึงมากข้ึน ลดความแออัดในการเข้าไปใช้บริการที่โรงพยาบาลบ้านไผ่   
   5. มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะและเพ่ิมแสงสว่างถนนในเขตชุมชนหนาแน่นและจุด
อันตราย เพ่ือลดอบุัติเหตุและเพ่ิมความปลอดภัยแก่ชีวิตของประชาชน   ได้แก่  ถนนยิ่งยง -  หนองลุมพุก 
 ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 3  ซอยคุ้มใหม่ ถนนเจนจบทิศ ซอย 13 ถนนซอยแยกประชุมธนสาร และมีการขอขยาย
เขตน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้กับประชาชนในพ้ืนที่มีน้ำประปาที่ได้มาตรฐานใช้ในการอุปโภคบริโภค ได้แก่                 
ถนนหน้าวัดโพธิ์กลาง  ถนนหนองลุมพุก 1/1 
2. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้มีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้  
  1. พัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีสภาพดี มีมาตรฐาน การสัญจรไปมา มีความสะดวกปลอดภัย

แก่ประชาชน และเพียงพอต่อความต้องการ พร้อมปรับปรุง ถนนทีช่ำรุด เสียหาย ขยายผิวถนนจราจรให้เป็น
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือลาดยาง   

  2. ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า การจราจร ถนน ตรอก และซอยให้มีแสงสว่างเพียงพอ 
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

  3. การส่งเสริมพัฒนาลำห้วยจิก ลำห้วยทราย ลำห้วยน้อย ลำห้วยยาง ให้สามารถใช้ประโยชน์
สาธารณะได้พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งของลำห้วย ให้เป็นสวนสาธารณะเป็นสถานที่ พักผ่อน                
ออกกำลังกายและนันทนาการอ่ืนๆ  
  4.การตรวจสอบจุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก เพ่ือวางแผนในการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำ              
ให้มีประสิทธิภาพ กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยการลอกท่อระบายน้ำ               
กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลที่ขวางทางเดินของน้ำให้ระบายได้รวดเร็ว และสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำ
ให้มีความพร้อมในการใช้ปฏิบัติงาน ได้ตลอดเวลา และจัดเตรียมกำลังคนให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา 

ผลการดำเนินงาน 
    เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้  
    1. มีการจัดทำโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่เชื่อมโยงระหว่างชุมชน และ

ระหว่างตำบล ให้ได้มาตรฐาน การติดตั้งเครื่องหมายสัญญาณไฟ ตามความจำเป็น เพ่ือประโยชน์                           
ในการสัญจรและการขนส่งสินค้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค ให้สอคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
มีการติดตั้ งระบบไฟฟ้าสาธารณะและเพ่ิมแสงสว่างถนนในเขตชุมชนหนาแน่นและจุด อันตราย                        
เพ่ือลดอุบตัิเหตุและเพ่ิมความปลอดภัยแก่ชีวิตของประชาชน    

   2. มีการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเชิงป้องกัน มีการตรวจสอบสภาพ ร่องรอยของการ
เสื่อมสภาพของระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ และตรวจสอบสภาพของระบบหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ                    
ว่ามีจุดใดที่ต้องการการบำรุงรักษาตามความต้องการของประชาชน  มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเสาไฟฟ้า                
ที่เสื่อมสภาพ  
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   3. มีการพัฒนาแหล่งน้ำ โดยการออกสำรวจพ้ืนที่ลำห้วยจิก ลำห้วยทราย ลำห้วยน้อย               

ลำห้วยยางเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างพ้ืนที่สีเขียว  อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และพัฒนาเป็นจุดรองรับ การกักเก็บ
น้ำ ช่วยป้องกันปัญหาน้ำท่วม ช่วยระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่และพ้ืนที่โดยรอบ  

   4. มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่  มีการจัดเจ้าหน้าที่
สำรวจพ้ืนที่ที่เป็นจุดอ่อนน้ำท่วมและพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วม มีการตรวจสอบสภาพคูคลอง               
ลำห้วยและท่อระบายน้ำให้มีสภาพที่สามารถระบายน้ำได้ดี  พร้อมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำไหล                  
ในท่อระบายน้ำ มีการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบเพ่ือเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา
น้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ปฏิบัติงาน  
3. นโยบายด้านสาธารณสุข 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีนโยบายด้านสาธารณสุข  ดังนี้  
  1.ผลักดันให้จัดตั้งศูนย์ฟอกไตให้ผู้ป่วยได้รักษาใกล้บ้านเพ่ือเป็นทางเลือกของผู้ป่วยที่จะได้
ประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาตามสิทธิ์ ในการรักษาจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบและ
เข้าถึงการใช้บริการ รวมถึงการนำรถฉุกเฉินเข้ามารับส่งผู้ป่วย 
  2. ส่ งเสริมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ พลานามัยของประชาชน ให้สมบูรณ์ แข็งแรง                          
ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
จดัให้มีกิจกรรมในการป้องกันโรคและควบคุมโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้และสามารถดำเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควบคุมสถานการณ์ของโรคได้ในเบื้องต้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อหรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับ
ประชาชน ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  3. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูล
เฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาการบริการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  
  4. พัฒนาการให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ให้ได้มาตรฐาน จัดชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบื้องต้น (FR) ไว้บริการประชาชน เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้ทันทวงที  เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัย                        
ในชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย จัดรถกู้ชีพฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน 
  5. การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ ในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) เพ่ือยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแล
สุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมการป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชนและโรงเรียนอย่างทั่วถึงพัฒนาศักยภาพใน
การปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข โดยหลักประกันสุขภาพและงบประมาณของเทศบาลสนับสนุน                    
อีกส่วนหนึ่ง เพ่ือเป็นทุนในการดำเนินงานใน การดูแลสุขภาพของชุมชน อย่างทั่วถึง ครอบคลุมประชากร                     
ทุกระดับทุกชุมชน   
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  6 .ค ลิ นิ กพ ล เมื อ งอ าวุ โส  โด ย ท ำงาน ร่ ว ม กั น กั บ  อส ม . ใน ก ารดู แ ล ส าธ ารณ สุ ข                              
ของคนในหน่วยบริการสาธารณสุขสัญจร คือ การให้บริการด้านการแพทย์เชิงรุกประชาชน ทุกพ้ืนที่ผ่าน
หน่วยงานบริการสาธารณสุข PCU  
  7. ส่งเสริมและปรับปรุงด้ านการสุขาภิบาลอาหาร  สำหรับผู้ประกอบการทุกระดับ                     
ในเขตเทศบาล ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือประโยชน์ของผู้บริโภคในทอ้งถิ่น 
  8. ส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมให้มีการรักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินสาธารณะ 
การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยก
ขยะตั้งแต่ต้นทาง หรือการนำมาขายให้กับธนาคารขยะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 ผลการดำเนินงาน 
   เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านสาธารณสุข ดังนี้  
   1.มีการตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
สำหรับการจัดตั้ งศูนย์ฟอกไต  เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่จ ำเป็นอย่างเท่ าเทียมกัน                         
มีความสะดวก  มีค่าใช้จ่ายที่แหมาะสม และเป็นธรรม  มีระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยบริการที่
ถูกต้องตามข้ันตอน  
   2. มีการจัดกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19               
โดยตั้งงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพอนามัย 
การป้องกันโรค ตลอดจนการเสริมสร้างสุขภาพเพ่ือป้องกันควบคุม การดูแลเฝ้าระวังโรค  มีการปรับปรุง 
พัฒนาการให้บริการสุขภาพ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ  
   3.  มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ  มีการประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ
คนพิการตามประเภทความพิการ มีการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ  มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการจัดเก็บข้อข้อมูลด้านผู้สูงอายุ ในมิติต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์                 
ที่มีความทันสมัย เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาคี บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพ คุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ มีการจัดโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมพัฒนา
เกี่ยวกับสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นภาระต่อสังคมและครอบครัว เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน ภาครัฐ 
   4. มี การให้ บ ริการ ด้ านการแพทย์ฉุ ก เฉิน อย่ างต่อ เนื่ อ งมาตั้ งแต่ปี  พ .ศ . 2558                
จนถึงปัจจุบัน มีรถฉุกเฉิน 1 คัน และพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ 9 คน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง                    
มีการส่งเสริมสนับสนุนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน ให้ปฎิบัติงานด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว บริการประทับใจ 
โดยจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรจัดระบบการบริการที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ 
   5. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้สวัสดิการให้การศึกษาอบรมแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม)  
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   6.มีการจัดทำโครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก  ออกตรวจเยี่ ยมผู้ป่วยที่บ้ าน          
ประเมินอาการให้คำแนะนำและให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง                         
อย่างตอ่เนื่อง การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน  
   7.  มีการจัดเจ้าหน้าที่ ให้ความรู้  ส่งเสริม และสนับสนุน  ตรวจแนะนำ และผลักดัน                           
ให้ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร เข้าสู่ระบบตามกฎหมายตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
อย่ างน้อยปี ละ 1 ครั้ ง  มีการตรวจเยี่ ยมผู้ประกอบการร้านอาหารในถนนคนเดินตั๊ วเนาะเมืองไผ่                          
เพ่ือสร้างความเชื่อมัน่ให้ผู้บริโภค ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ ร้านอาหาร ให้มีมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    8. มีการสนับสนุนให้มีการลดปริมาณขยะมูลฝอย โดยจัดทำโครงการจัดการขยะมูลฝอย                
ในชุมชน  มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดบริการสาธารณะขยะมูลฝอยระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ทั้ง 10 แห่ง  ปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร กำจัดขยะรวมที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล การจัดเก็บขยะอันตรายที่มีมาตรฐาน ปราศจากมลพิษ มีการจัดทำโครงการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เป็นระบบและถูกวิธี  มีการจัดทำแผนการจัดการ
ขยะมูลฝอยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แผนรักษาความสะอาดในถนนสายหลักและถนนสายรอง                        
มีชุดพัฒนาความสะอาดและชุดเฉพาะกิจ เก็บรวบรวมขยะมูลฝอยจากอาคาร บ้านเรือน สถานประกอบการ
และสถานที่ สาธารณะฯ เก็บขนขยะมูลฝอยส่ งสถานที่ กำจัดขยะอย่างถูกวิธี เป็นประจำทุ กวัน                                 
มีมาตรการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกที่ดี                       
กับประชาชน ได้แก่ อุดหนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมรายได้
ให้กับท้องถิ่น มีการจัดทำธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน รวมถึงสนับสนุนโรงเรียนจัดกิจกรรมอบรม เครือข่าย
ลดขยะในโรงเรียนจดัทำธนาคารขยะในโรงเรียน  
4. ด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ 
   ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีนโยบาย ด้านการศกึษา การกีฬาและนันทนาการ ดังนี้  
  1.ส่งเสริมพัฒนาให้มีศูนย์การเรียนรู้ ด้านไอที และภาษาให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจ 
ส่งเสริมพัฒนาบทบาทสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรณรงค์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จัดตั้งสภาเด็กและ
เยาวชนเพ่ือจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กได้เรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือให้เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด         
ทุกรูปแบบ ทั้งในการเฝ้าระวังป้องกัน การบำบัดรักษาและการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด โดยประสานร่วมมือกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  3. ส่งเสริมพัฒนาให้มีกลุ่มเด็ก เยาวชนและประชาชน ในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา 
จัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทั้งภายใน ภายนอกชุมชน                       
เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน ในวันสำคัญ
หรือเทศกาลต่าง ๆ ที่เหมาะสม มีการพบปะสังสรรค์ทางสังคมของชุมชน สร้างความรัก ความสามัคคีภายใน
ชุมชน และจะผลักดันหาสถานที่สร้างสนามกีฬาขนาดใหญ่ให้กับเยาวชนและพ่อแม่พ่ีน้องใช้ออกกำลังกาย   
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  4. ส่งเสริมพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 
กำหนดหลักสูตรแนวใหม่ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทุกด้าน พร้อมยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
และศูนย์เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล โดยเน้นกระบวนการ “สร้างความสุขในการเรียน”  
  5. สนับสนุนพ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม งานประเพณีประจำปี ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและร่วมมือเผยแพร่ อนุรักษ์สืบทอด ให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป ด้านการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรม โดยให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำชาติและท้องถิ่น  
  6. ทำนุบำรุงศาสนา วัดวาอาราม ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือให้ศาสนสถานแต่ละแห่ง      
เป็นศูนย์รวมจิตใจชุมชน    
                 ผลการดำเนินงาน  
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ  ดังนี้  
  1.จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ภาษาอาเซียน  ณ อาคารด้านหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่                 
(ฝั่งข้างประตูทางออก) เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. โดยให้บริการแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่เยาวชนและประชาชน  
  2.มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา                           
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบทบาท
สภาเด็กและเยาวชน ให้มีความเข้มแข็งและสามารถเป็นแกนนำเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ได้ และเสริมสร้าง
ทักษะผู้นำทีจ่ำเป็นในการทำงานร่วมกันของสภาเด็กฯ  
  3. มีการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา ในการจัดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน                     
การแข่งขันกีฬาของโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่  โรงเรียนเทศบาลเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ทั้ง 3 ศูนย์  โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาลและนักเรียน สังกัดเทศบาล 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา   มีการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมใน
การออกกำลัง เช่น ชมรมแอโรบิค ชมรมแบดมินตัน ชมรมจักรยาน ชมรมรักสุขภาพ ชมรมวิ่ง ชมรมบาสโลบ 
เป็นต้น  มีการปรับปรุงสถานที่ในการออกกำลังกายและเครื่องออกกำลังกาย ได้แก่ สวนสาธารณะชุมชนโนน
สว่าง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สวนสาธารณะ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (หนองสวรรค์) สวนสาธารณะ
บริเวณสระน้ำที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  ลานกีฬาอเนกประสงค์ ชุมชนโนนสว่าง และสถานที่ออกกำลังกายใน
ชุมชน  
  4. มีการสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาโดยให้ความสำคัญกับบุคลากรให้มีความ
ชำนาญและประสบการณ์ในการดูแลเด็ก ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและสวัสดิการให้กับครู                      
ด้วยการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติ มีการจัดโครงการการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา                       
มีการกำหนดนโยบายและหลักสูตรการจัดการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (ปี 2561-2565)                   
มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา                     
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ตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551  ในโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่และโรงเรียนเทศบาลเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต                
มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี และเด็กอายุ 3– 6 ปี ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560  มีการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้อง                      
กับหน่วยการเรียนรู้ เป็นการกระตุ้นเด็กให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และการส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย 
โดยเจ้าหน้าจากศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่/โรงพยาบาลบ้านไผ่/และมีการตรวจสุขภาพประจำ                         
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการพัฒนาอาคารสถานที่เครื่องมือ เครื่องใช้ สื่อวัสดุอุปกรณ์
การศึกษาแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ทุกแห่งอย่างเท่เทียมกัน  มีการตั้งงบประมาณเพ่ือก่อสร้างและ
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนและเน้นความปลอดภัยของนักเรียน
และบุคลากรในสถานศึกษา ปรับภูมิทัศน์สถานศึกษาให้สวยงามและเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
ได้แก่ โครงการซ่อมแซมรั้วด้านหลังอาคารเรียน 2 และอาคารเรียนอนุบาล โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
หลังคา ฝ้าเพดาน อาคารเรียน 2 และห้องน้ำ อาคารเรียน 3 ในโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วมให้ ถูกสุขลักษณะ สะอาด เพียงพอต่อจำนวนเด็กและการปรับปรุงภูมิทัศน์               
ภายในและภายนอกอาคารให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็ก เกิดความร่มรื่น สวยงาม  น่าอยู่  และปลอดภัย               
ต่อเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีโครงการอ่ิมท้องตามหลักโภชนาการด้วย
อาหารกลางวันและอาหารเสริม จัดสนับสนุนส่งเสริมให้ลูกหลานชาวเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เติบโตสมวัยโดย
จัดให้มีโครงการอาหารกลางวันและนมแก่เด็กก่อนเกณฑ์และนักเรียนในระดับประถมศึกษาของทุกโรงเรียน
ในเขตเทศบาล สนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบ ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของประชาชน ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมชุมชน การประชุม อบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน               
เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ความสามารถ ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาของนักเรียน เยาวชน กีฬาต้านยาเสพติด 
และกีฬาชุมชน และส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. มีการตั้งงบประมาณ เพ่ือสานต่อประเพณีที่ดีงาม ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม                    
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีการจัดงานประเพณีต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีที่สืบทอดกันมา                             
ด้วยความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม                           
อันเป็นเอกลักษณ์คู่บ้านคู่เมือง ได้แก่ โครงการการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่  โครงการจัดงานวันสงกรานต์  
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก  โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง และโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  6. มีการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เช่น การเข้าปริวาสกรรม  การดูแลรักษาโบราณสถาน 
โบราณ วัต ถุ  รวมไปถึ งวันสำคัญ ต่ างๆทางศาสนา มีการจัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญ (ทุกวันพระ)                                     
มีการอุดหนุนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนให้กับวัดต่าง ๆ ในการทำนุบำรุงศาสนา วัดวาอาราม  ได้แก่                   
อุดหนุนวัดศรีบุญเรืองในการจัดโครงการงานบุญประเพณีมหาชาติเวชสันดร อุดหนุนวัดสะอาดโนนงาม                    
ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี อุดหนุนวัดเอ่ียมไพบูลย์ ในการจัดโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์
ทอดเทียนรวม  อุดหนุนวัดป่าชัยวารินทร์ในการจัดโครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี อุดหนุนวัดโพธิ์ศิริ
โสภณในการจัดโครงการจัดงานประเพณีบุญประจำปี  อุดหนุนวัดโพธิ์ชัย ในการจัดโครงการจัดงานประเพณี
บุญประจำปี 
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5. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ดังนี้  
  1. พัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ควบคู่กับ
สนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ด้วยกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  
  2. สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย โดยการส่งเสริมการผลิต และการบริโภค ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริม เพิ่มศักยภาพความสามารถของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย และลด
ปริมาณของเสียในชุมชน  
  3.รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่างๆ             
ในเขตเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู ่    

ผลการดำเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ดังนี้   
  1.มีการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียว มีการปรับปรุงสวนสาธารณะและสถานที่พักผ่อน      
หย่อนใจ ได้แก่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
สวนสาธารณะชุมชนโนนสว่าง (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา (หนองสวรรค์) สวนสาธารณะบริเวณสระน้ำที่ ว่าการอำเภอบ้านไผ่ เพ่ือให้ประชาชนสามารถ             
ใช้ร่วมกันในการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา กิจกรรมสันทนาการ การพักผ่อนหย่อนใจ มีการจัดทำโครงการ
จัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่ เพ่ือกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษา เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่ งยืน การจัดกิจกรรมปลูกป่า                    
เฉลิมพระเกียรติในวันสิ่งแวดล้อมโลกเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เมือง 
 2. มีการส่งเสริมการลดปริมาณของเสีย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจัดทำโครงการผู้บริโภค
ยุคใหม่ รู้ทันภั ยน้ ำมันทอดซ้ ำ  โครงการชุมชนรวมพลั ง ลดโลกร้อน  โครงการทอดผ้ าป่ าขยะ                                 
มีการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ ประเภทขยะและของเสีย  การคัดแยกขยะ จุดวางขยะ จุดพักขยะ 
เส้นทางการจดัการขยะและสรุปปริมาณขยะรวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่  
  3.  มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสำคัญของชาติ  กิจกรรม
จิตอาสาเนื่องในวันเทศบาล กิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่และประชาชน                             
ให้มีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย และชุมชน กระตุ้นจิตสำนึกและสร้างแรงจูงใจให้กับ
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ ถนน และ
อาคารสาธารณะต่างๆ  พัฒนาสภาพแวดล้อมของเมืองให้เป็น “บ้านไผ่เมืองสะอาด”เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีจัด
มีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในพ้ืนที่  (หน่วย เคลื่อนที่ เร็ว)ออกปฏิบัติ งานรักษาความสะอาด                          
อยู่เป็นประจำ  มีโครงการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบนทางเท้าและการจรจร โดยการขอความร่วมมือ                
ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอาคาร ผู้ประกอบการ ห้างร้าน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ หน้าบ้าน หน้าอาคาร หรือหน้า
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ร้านค้าของท่าน โดยการไม่ตั้งวางสิ่งของบริเวณทางเท้า ฟุตบาท  ฝาคูระบายน้ำ หรือบนถนน  อาทิ กระถาง
ต้นไม้  ป้ายโฆษณา ป้ายประชาสัมพันธ์ โต๊ะหินอ่อน รถจำหน่ายสินค้า หรือสิ่งของอ่ืนๆ ที่กีดขวางทางเท้า 
เพ่ือร่วมกันในการจัดระเบียบทางเท้าและฟุตบาทให้ประชาชนเดินสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 
 6. ด้านเศรษฐกิจ 

ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังนี้  
1.ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมกองทุนหรือกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในเขตเทศบาล ให้เข้มแข็งและ               

มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  
 2. ส่งเสริม พัฒนา อบรมให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ ให้มีศักยภาพ และมีทักษะ                              

ในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3. พัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดน่าซื้อเป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค 

ปลอดภัย ตามมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สะอาดปราศจากโรค ระดับอำเภอ และให้มีการจัดระบบการจัดการ
ตลาดที่ดี มีคุณภาพ  

4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาล เพ่ือเป็นแหล่งกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ                
ให้ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก และมีสภาพคล่องในด้านการเงิน ในระดับที่พอเพียงแก่การแก้ไขปัญหา
และสภาพคล่องทางเศรษฐกิจระดับรากหญ้า  

ผลการดำเนินงาน 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ ดังนี้  
1.มีการจัดโครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพ่ือดำเนินการ

จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการของแต่ละสมาคม ได้ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน และ
ถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์  พ.ศ. 2545  
  2.มีการส่งเสริม พัฒนาอาชีพแก่ชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ มีงานทำ โดยจัดทำ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ ในชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในหลักสูตร
ต่าง ๆ ให้กับประชาชน ผู้ที่มีอาชีพเดิมและผู้ที่ว่างงานได้เข้ามาฝึกอบรม  มีการจัดกิจกรรมสนับสนุน                        
การส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้นำสินค้ามาจำหน่าย สร้างรายได้  ได้แก่ โครงการถนนคนเดินตั๊ วเนาะเมืองไผ่                     
สร้างเศรษฐกิจในระดับรากฐานของสังคม ให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้ 

 3.มีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ ร่วมบูรณาการในการตรวจแนะนำผู้ค้าในตลาดสด
และผู้ค้าแผงลอยให้ ได้มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร เป็นประจำทุกปี  มี โครงการตลาดสะอาด                      
อาหารปลอดภัย ใส่ ใจสิ่งแวดล้อม เพ่ือยกระดับงานด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการตลาด                 
และผู้จำหน่ายอาหารในพ้ืนที่เทศบาลฯ รวมทั้งเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่มีความสะอาด
ปลอดภัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

4. มีสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เปิดทำการ วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น. 
เพ่ือเป็นแหล่งกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก และมีสภาพคล่องในด้านการเงิน   
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7. ด้านคุณภาพชวิีต สังคมและชุมชน 

ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีนโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ดังนี้  
1. เพ่ิมมาตรฐานคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือความปลอดภัย ในชีวิตตามหลัก 3 อ คือ                   

อยู่ดีกินด ีอยู่ดีมีสุข และอยู่รอดปลอดภัย  
2. จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุให้เข้าถึงกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านออกแบบจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลดภาระการดูแลในโอกาสข้างหน้า ซึ่ งโรงเรียนผู้สูงอายุจะเป็นประโยชน์ต่อตัว
ผู้สูงอายุเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมใน 4 มิติ คือ ด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  

 3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงมีการฝึก
ทบทวนการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีความพร้อม ความชำนาญและมีคุณภาพสู่มาตรฐาน 

 4 . ส่ ง เส ริม  สนั บ สนุ น ด้ านการป้ อ งกั น และบ รร เท าสาธารณ ภั ย  รวมถึ ง พั ฒ น า                                 
ด้านวัสดุอุปกรณ ์เครื่องมือ เครื่องใช้ให้ทันสมัย ครบถ้วนและเพียงพอ พร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา  

5. พัฒนาความรู้ความสามารถ มีการฝึกทบทวนให้กับพนักงานดับเพลิง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้มี
ความรู้ความสามารถ ปฏิบัติงานจริงกับวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัย อย่างต่อเนื่อง เรียนรู้ป้องกันและให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย เป็นต้น 

ผลการดำเนินงาน 
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินตามนโยบายด้านคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน  ดังนี้  
1. มีการสนับสนุนให้ประชาชนมีชีวิตและการดำเนินชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข                          

โดยจัดทำโครงการโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
ดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด ทั้งสภาวะทางจิตใจและสุขภาพกาย มีกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ มอบบี้ยยังชีพ                     
เพ่ือให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนครอบครัวที่มีรายได้น้อย                   
เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่มีรายได้ให้ได้รับการดูแลจากหน่วยงานของรัฐ มีการมอบกายอุปกรณ์
แก่คนพิการ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อกายอุปกรณ์ของครอบครัวที่มีคนพิการ                            
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้ดำเนินชีวิตอย่างคนปกติทั่วไป  มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย                    
ให้เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุ คนพิการ มีการปรับปรุง สภาพที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมบ้าน                         
ให้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม มั่นคงแข็งแรง มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม ครอบครัวผู้ประสบปัญหา      
ทางสังคมให้ได้รับการดูแลสามารถเข้าถงึบริการด้านสวัสดิการของรัฐ  มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น
ในการดำรงชีพและบรรเทาความ เดือดร้อน ให้ ส ามารถดำรงชี วิต ในสถานการณ์ ที่ ป ระสบภั ย                                       
มีโครงการเรารักบ้านไผ่ เพ่ือส่งเสริมเรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ และการอยู่ด้วยกันในครอบครัว โดยปราศจาก
ความรุนแรง ให้ครอบครัว มีความตระหนักเข้าใจซึ่งกันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน เกิดความรักของบุคคลใน
ครอบครัวให้มากขึ้น  

2. มีการสนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินการโครงการปราบปรามยาเสพ
ติดในพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยอุดหนุนงบประมาณให้กับจังหวัดขอนแก่น         
ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อุดหนุนอำเภอบ้านไผ่ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา            
ยาเสพติด อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้สังคมในเขต
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เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นสังคมเข้มแข็ง ปลอดจากยาเสพติด  มีการส่งเสริมชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคัดเลือกชุมชน           
ที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีความพร้อมที่จะยกระดับเป็นชุมชนกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ได้แก่ ชุมชนหนองลุมพุกและชุมชนสมหวังสังวาลย์ 

3. มีการรักษาความเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน                      
โดยดำเนินการตามโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล  โครงการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCVT) ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย การติดตั้งกระจกโค้ง การตีเส้นจราจร การติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุก                 
ผ่านเข้าตัวเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วน  การติดตั้งป้ายห้ามจอดบริเวณจุดกวดขัน ติดตั้งแท่งแบริเออร์หัวเกาะ
พลังงานแสงอาทติย์บริเวณถนนเจนจบทิศ ฯลฯ     
  4.มีการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียน
ผู้สูงอายุโดยผ่านศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ลดภาวะพ่ึงพิงให้ครอบคลุม
ทั้ง 4 มิติ คอืด้านกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ซึ่งอยู่ระหว่างการวางแผนการดำเนินกิจกรรม 
  5. มีการจัดโครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร.)                       
เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  มีการจัดงานวัน
สถาปนา อปพร. เพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่างสมาชิก อปพร.  สร้างความตระหนักในบทบาทของสมาชิก 
อปพร. ตลอดจนประชาสัมพันธ์ภารกิจของ อปพร. ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนทั่วไปและส่งเสริมให้ อปพร.
เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็ง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน               
อปพร. ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุด/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
ด้านการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยให้ อปพร.ช่วยอำนวยความสะดวกจุดคัดกรอง บริเวณทางเข้าตลาด
ตามมาตรการป้องกันโควิด -19  
   6. มีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคคลให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน มีการติดตั้งถังดับเพลิงในพ้ืนที่เสี่ยงที่อาจจะ
เกิดอัคคีภัย  
 7. เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ตระหนักถึงผลที่ เกิดขึ้นจากอัคคีภัยทั้งโดยตรงและโดยอ้อม                      
ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความร้อน เกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่และ
อุปกรณ์ต่างๆ โดยมีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพ
หนีไฟ อยู่สม่ำเสมอ และมีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  
8. ด้านการเมืองและการบริหาร 
 ผู้บริหารเมืองบ้านไผ่ ได้มีนโยบายด้านการเมอืงและการบริหาร  ดังนี้  
      1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล                     
อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม รวดเร็ว และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้อ งถิ่น ในรูปของ                            
การทำประชาคม เพ่ือพัฒนาตามกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบ                      
ความโปร่งใส ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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 2. พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้เป็นหน่วยงานที่ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
(Good Governance) ตามหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพ องค์ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง พัฒนาทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านการศึกษา การฝึกอบรม และการดูงานนอกสถานที่ เพ่ือให้สามารถยกระดับความรู้ความสามารถ             
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนาบุคลากร ด้วยการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ เพ่ือตระหนัก ความรับผิดชอบ               
ในหน้าที่และทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็ว                     
และเป็นธรรมในการบริการ 
 4. นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน  โดยเฉพาะงานบริการ      
ส่วนหน้า เพ่ือสร้างบรรยากาศ การรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว ประทับใจ และเป็นการรักษาระดับคุณภาพ
งานบริการที่เป็นเลิศ จากที่ได้ดำเนินการไว้แล้วระดับหนึ่ง รวมทั้งทบทวนระเบียบขั้นตอนและวิธีปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การบริหารงานกระชับ มีความยืดหยุ่ น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้                     
และมีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม 
 5. พัฒนา ปรับปรุงระบบหรือขั้นตอนการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ให้มีประสิทธิภาพมีข้อมูล
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยการนำแผนที่ภาษีเข้ามาช่วยในการดำเนินการ ให้ความเป็นธรรมแก่ ผู้เสียภาษี                 
มีการพัฒนารายได้อย่างต่อเนื่อง และขยายฐานภาษี แหล่งรายได้ใหม่ ให้มีการเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุม ทั่วถึง และเป็นธรรม เพ่ือให้เทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะที่ดี มีมาตรฐาน และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า สามารถวัดประเมินผลสำเร็จได้ 
 6. พัฒนา ปรับปรุง ระบบการบริการด้านการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง  อีกทั้งจะพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน ลดขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและชุมชนให้มากที่สุด 
  ผลการดำเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ดำเนินการตามนโยบายนโยบายด้านการเมอืงและการบริหาร  ดังนี้ 
   1. มีการส่งเสริมและสนับสนุน เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนรับรู้       
ร่วมคิด ร่วมตัดสิน ใจ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและเพ่ิมคุณ ภาพการตัดสิน ใจ ของภาครัฐให้ดี ขึ้น                       
และเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก ๆ ฝ่าย มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ                 
การดำเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  มีการให้ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง ได้แก่  เอกสารสิ่งพิมพ์ 
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเสื่อต่าง ๆ  วารสารเสียงเมืองไผ่  บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่                  
ป้ ายคั ท เอาท์  และป้ ายป ระชาสั ม พั น ธ์  LED OUT DOOR บริ เวณ หน้ าที่ ว่ าก ารอำเภอบ้ าน ไผ่                           
การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์                 
มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการร่วม ( One Stop Service ) ชั้น 1 อาคารสำนักงานเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่านการสำรวจความคิดเห็น มีการจัดเวทีสาธารณะ               
มีการแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ 
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ประชาพิจารณ์ มีการจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย  มีการขอความร่วมมือให้เป็น
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ มีการเสริมอำนาจแก่ประชาชน เช่น การลงประชามติ         
ในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด         
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองบ้านไผ่(www.banphaicity.go.th)  การสร้างเพจ
Facebook (www.facebook.com/banphaimuni) การตั้ งกลุ่ ม  Line กลุ่ มแชท   การใช้  You Tube           
เพ่ือแจ้งข่าวสารประสัมพนัธ์  
  2. มีการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เพ่ือให้คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี

แม่บ้าน กลุ่ม อสม.  องค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เข้ามามีส่วนร่วม

ในการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ได้รับทราบถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจของ

เทศบาลอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่างเทศบาล มีการจัดทำโครงการจัดทำแผนชุมชน

อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือเกิดการรวมตัวกัน ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ การจัดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น

ของตนเองในทุกๆ ด้านตามความต้องการของชุมชน มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น การจัดประชุม

ประชาคมท้องถิ่น ให้ดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่                    

ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยซน์ ร่วมแก้ปัญหาปรึกษาหารือและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นและทำให้การดำเนินงานมีความสุจริต โปร่งใส 

ถูกต้อง มีประสิทธิภาพประสีทธิผล 

  3. มีการสรรหา พัฒนา สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับงาน                   
เข้ารับการศึกษา อบรม สัมมนา ศึ กษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และส่งเสริมความก้าวหน้า                             
ในการทำงาน เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีการจัดโครงการเพ่ิมพูนความรู้ พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพ                
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง                                 
การจัดโครงการคัดเลือกพนักงานดเีด่น  
  4. มีการพัฒนาบุคลากรด้วยจิตแห่งบริการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและจิต
บริการที่ดีต่อการบริการ โดยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทำงาน ด้านต่างๆ เช่น ด้านบุคลิภาพ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านกฎหมาย และระเบียบวินัย ด้านมนุษย์สัมพันธ์และจิตวิทยาในการทำงาน ด้านการคลัง                   
โดยจัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง  
    5.  มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการประชาชน เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและ           
มีประสิทธิภาพโดยการใช้แอปพลิเคชันสำเร็จรูป ได้แก่ Facebook (www.facebook.com/banphaimuni)     
มีการตั้งกลุ่ม Line กลุ่มแชท (หน่วยทำทันทีเทศบาลเมืองบ้านไผ่)  เพ่ือใช้ในการรับเรื่องเรียนของกลุ่ม
ประธานชุมชนฯ  มีการใช้แอปพลิเคชั่น Traffy Fondue สำหรับรับแจ้งปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู ้แจ้ง     
และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการปัญหาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เพียงแค่ผู้แจ้งทำการถ่ายรูปและระบุ
ประเภทของปัญหา ระบบจะทำการแจ้งปัญหาดังกล่าวไปยังเจ้าหน้าที ่และทีมงานที ่รับผิดชอบทันที                            
มีการพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ภาคประชาชน ได้แก่                      
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มีระบบ E-Service ยื่นคำร้องออนไลน์ มีระบบรับเรื่องราวร้องทุกข์ (Webboard)  ผ่านเว็ปไซต์เทศบาล            
เมืองบ้ านไผ่ (www.banphaicity.go.th)  มีการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานภายในองค์กร                
ได้แก่ ระบบ E-Service   ระบบ E-LAAs ระบบ eGP-GProcurement เป็นต้น  
 6. มีการจัดทำฐานข้อมูลของเจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมถึงป้ายประเภทต่าง ๆ ในโปรแกรม LTAX GIS และ LTAX 3000 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
มาปรับปรุงข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือช่วยในการจัดเก็บภาษีให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นธรรมให้แก่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องชำระภาษีให้แก่เทศบาลเมืองบ้านไผ่ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี เพ่ือเพ่ิมรายได้ การพัฒนาการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการหลีกเลี่ยงภาษีให้น้อยลง 
ความมีประสิทธิภาพของการจัดเก็บจะทำให้ เทศบาลเมืองบ้านไผ่มี รายได้เพ่ิมขึ้น การจัดเก็บภาษี                      
ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ งจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน  โดยมีการจัดโครงการอบรม                          
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการคลัง การพัสดุ และการจัดเก็บรายได ้  
 7. มีการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งทีมประชาสัมพันธ์กอง (Admin กอง)                  
เพ่ือเผยแพร่และการให้ข้อมูลต่างๆที่ประชาชนสอบถามเข้ามาได้อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน รวมทั้ ง                        
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายช่องทางขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงของประชาชนในแต่ละ
กลุ่มได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึง รวดเร็ว  
      8. มีการติดตั้งระบบกระจายข่าวแบบไร้สาย จำนวน 87 จุด ครอบคลุมทั้ง 39 ชุมชน ดำเนินการ                  
จั ด ร า ย ก า ร  The Voice of Banphai อ อ ก อ าก าศ ทุ ก วั น จั น ท ร์ -ศุ ก ร์  เว ล า  16.30 – 17.00 น .                
เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยสื่อทางเสียง มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้ประชาชนมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ ย วกับการด ำเนิ นการต่ างๆ  ของรั ฐ  มี วารสารเสี ย งเมื อ งไผ่  มีป้ ายประชาสั ม พั น ธ์                               
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและเผยแพร่กิจกรรม/ผลงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่                   
มีรถประชาสัมพันธ์ เคลื่ อนที่ พร้อมอุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการโฆษณาประชาสั มพันธ์ใช้กับชุมชนต่างๆ                          
มีป้ ายไฟวิ่งดิจิตอล และป้ายประชาสัมพันธ์ LED OUT DOOR เพ่ือสื่อสารบอกรายละเอียดต่างๆ             
ให้ประชาชนได้รับรู้  มีเว็บไซต์ (www.banphaicity.go.th) ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ                
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีการใช้แอปพิลเคชันสำเร็จรูป ได้แก่  ยูทูป (Youtube) ไลน์ (Line) เพจเฟสบุ๊ค 
(Facebook) (www.facebook.com/banphaimuni) เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชน             
ได้ รู้ ได้ เห็ น ได้ รู้ จั ก เทศบาลเมืองบ้ านไผ่  เพ่ิ มขึ้นมากขึ้น   มีการไล ฟ์สดเฟสบุ๊ ค  (Live Facebook)                          
ถ่ ายทอดสดในสตอรี่ ช่ วย ให้ สามารถแชร์ก ารแพร่ภ าพสดไปยั ง Facebook Stories ได้ โดยตรง                      
เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เนื้อหาและเข้าถึงผู้ชมได้มากท่ีสุด 
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4.ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่                    
พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคบางประการ รวมถึงปัญหาข้อกฎหมาย การประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย               
และความสอดคล้องของระยะเวลาดำเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและ       
ข้อแนะนำได ้ดังนี้ 
  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุน-หน่วยงานที่ต้องการขอรับเงิน
อุดหนุนขาดความเข้าใจในกระบวนการการดำเนินการ เนื่องจากการงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีข้อ
ทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบหลายประเด็น จึงจำเป็นต้องมีเอกสารหลักฐาน ระกอบการดำเนินการ             
ตามที่กำหนด หากไม่ครบถ้วน ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สามารถพิจารณางบประมาณ                      
หรือเบิกจา่ยเงินอุดหนุนแก่หน่วยงานดังกล่าวได้ 
  การขาดการติดตามและประเมินผลหลังการดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงิน
อุดหนุนให้ขาดข้อมูลในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมในเชิงบูรณาการ และเพ่ือนำไป
เป็นข้อมูลในการพิจารณาตั้งงบประมาณในปีถัดไป 
  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรแจ้งวิธีปฏิบัติในการเสนอตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน แก่หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ให้มีการดำเนินการที่ถูกต้อง ชัดเจนภายใต้หลักเกณฑ์           
ทีก่ระทรวงมหาดไทยกำหนด เช่น โครงการ/กิจกรรม ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน, การเสนอตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ประกอบด้วย
เอกสาร หลักฐานใดบ้าง เป็นต้น 




































































































































































