รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ครั้งที่ 1
(รอบตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ
กองวิชาการและแผนงาน
ฝายแผนงานและงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณ

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ
เรื่อง รายงานผลการ
การติติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ
ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
********************
ตามระเบี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พพ.ศ.
2548 (แกไขเพิ่มเติ ม ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2559) กําหนดให ผู บ ริ ห ารทองถิ่น แต งตั้ งคณะกรรมการติ ด ตามและ
ประเมิน ผลการพัฒ นา เพื่อ ทํา หน า ที่ใ นการกํา หนดแนวทางวิ ธี ก ารในการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นา
โดยคณะกรรมการดั ง กล า วจะดํ า เนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลเอง หรื อ ผู บ ริ ห ารทอ งถิ่ น อาจมอบหมายให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมิน ผลการพัฒนากําหนดก็ได แล วใหร ายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได จากการติ ด ตามและประเมิน ผล
แผนพัฒ นาต อผู บ ริห ารทองถิ่น เพื่อให ผูบ ริ หารทองถิ่น เสนอต อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒ นาทองถิ่น
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับ แต วั นรายงานผลและเสนอความเห็ น ดั งกล าว และต องป ด ประกาศไวเ ป น ระยะเวลาไมน อยกว าสามสิ บ วั น
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมื
นาเทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมื
เทศบาลเมืองบานไผ ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25
2560 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึงวั นที่ 31 มีนาคม 2560 เสร็จเรีย บรอยแลว จึงขอประกาศรายงานผลการติ
ผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ
จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

(นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ

คํานํา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่มี
ความสัมพันธ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ภายใตวิสัยทัศน “ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองนาอยู แหลงเรียนรู
คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ” และเมื่อแผนพัฒนามีการแปลงสูการปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจายประจําป
แลว การติดตามและประเมินผลจะเปนกระบวนการสําคัญในการติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซึ่งขอมูลจากการติดตามประเมินผลที่ได ผูบริหารสามารถนําไปใชประกอบการกําหนดนโยบาย และเปน
ขอมูลปอนกลับใหผูเกี่ยวของทุกฝายไดปรับแนวทางการดําเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม
เทศบาลเมืองบานไผ หวังเปนอยางยิ่งวา “เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ ประจําป 2560” จะชวยสรางความรู ความเขาใจ ในการบริหารงานทองถิ่น และนําไปสูการมี
สวนรวมในการพัฒนาใหเกิดกับทุกภาคสวนของสังคม เพื่อใหเทศบาลมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนมีความเขมแข็ง
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไป

เทศบาลเมืองบานไผ

สารบัญ
เรื่อง

หนา

สวนที่ 1 บทนํา

1

สวนที่ 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
- นโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ
วิสัยทัศนเทศบาลเมืองบานไผ
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

4
7
7
9

สวนที่ 3 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา

11

ภาคผนวก
1. แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560
(แยกตาม สํานัก/กอง)
2. แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560
(แยกตามยุทธศาสตร)
3. แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560 (แยกตาม สํานัก/กอง)
4. ภาพถายโครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สวนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
(แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา เพื่ อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธี การในการติด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบ ริหารทองถิ่นอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนากําหนดก็ได
แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบ ริ ห ารท องถิ่ น เสนอต อ สภาท องถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น พร อมทั้ ง ประกาศผลการติ ด ตามและ
ประเมิน ผลแผนพั ฒ นาให ป ระชาชนในท องถิ่น ทราบในที่เปดเผยภายในสิบ หาวัน นับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมิน ผลแผนพั ฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ตามคําสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ที่ 451/2560 ลงวันที่ 9
มิถุนายน 2559 ซึ่งประกอบดวย
(1) นายนิพนธ จรุงเกียรติ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) นายเกษม ชวฤทธิ์
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ
(3) นายผาน ไทยรัก
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ
(4) นางสาวสุมาลี แถสูงเนิน
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ
(5) พ.ต.ท.สังวร สิกขา
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(6) นายสุบรรณ ดีดิลก
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(7) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงขอนแกนที่ 3 (บานไผ) ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
(8) ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานไผ
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
(9) นายเสริม กฤษณะสุวรรณ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(10) นางวาสนา พิทักษ
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(11) นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ/เลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตอผูบริหาร
ทองถิ่ นเสนอต อสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพั ฒนาท องถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป

-24. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลเมืองบานไผไดมีการประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมสงเสริ มการปกครองท องถิ่ น เป น หลั กในการพิจ ารณากําหนดวิธีการและหว งเวลาในการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนา
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติ ดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบวาหนว ยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม
หรื อมี ป ญหาข อขัดข องประการใดที่ทํา ให ไมส ามารถดําเนิน การไดตามที่กําหนดไว โดยใหทุกหนว ยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเปน 4 ไตรมาส ดังนี้
ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)
รายงานภายในเดือนมกราคม 2560
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2560)
รายงานภายในเดือนเมษายน 2560
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2560) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2560
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2560) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2560
2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ ไดแก
2.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงาน
และการใชงบประมาณในแตละโครงการ สําหรับโครงการที่เปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผล
ความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทําการ
สํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การดําเนินงานโครงการนั้นๆ ตอไป
2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน
รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตอไป
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
- ระดับหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู บังคับบัญชาในแตละหน วยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล
โครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ
ระดับองคกร งานจัดทํางบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมของเทศบาล โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล
เปน รายไตรมาส (ทุ ก 3 เดื อน) เพื่ อรายงานตอคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผลการพัฒ นา และเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4 จึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหและจัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผล
เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพื่อเสนอตอผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล และ
ประกาศใหประชาชนทราบตอไป

-32. การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ จะดําเนินการประเมินผล
ปล ะสองครั้งภายในเดื อนเมษายนและภายในเดือนตุล าคมของทุกป เพื่อใหเห็น วายุทธศาสตรการพัฒนาดานใด
ที่ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคที่ทําใหไมประสบความสําเร็จ
หรือมียุทธศาสตรดานใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อนําเสนอ
ตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไป

สวนที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)
เทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2560-2562) โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมือง
บานไผที่ไดแถลงตอสภาเทศบาล วิสัย ทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2560-2562) และการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ เพื่อจัดทําเปนรายงานการติดตาม
และประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
ในสวนที่ 2 นี้ จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร
การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2560 เพื่อใหเห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่
เทศบาลเมืองบานไผ ไดกําหนดไวและไดนํามาใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตอไป
1. นโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ
1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ
นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขาย
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน
1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ใหเปนเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพื่อใหบุคลากรและเทศบาล
เมืองบานไผ เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจ
ตอประชาชนผูรับบริการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ สงเสริม
ให เ ข า ร ว มเป น ตั ว แทนภาคประชาชน ในการเปน คณะกรรมการเพื่อทํ าหนาที่ ท้ัง ในการรว มบริ ห ารจัด การและ
รวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีป ระสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม
และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ
ความเปนจริงของแตละพื้นที่
1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว

-52. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมีมาตรฐาน
และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล
2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็น
และประสานความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณภัยแลง โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยอยาง
ทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพื่อไวเก็บกักน้ําเพื่อใชในการเกษตร
2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพื่อเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบ
ปายรานคายานชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานที่ราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง
2.4 ดู แลจั ดการระบบเหมืองฝาย เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาลสงเสริม
การสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน
3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพใหมี
ความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการ
สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางทั่วถึง เพื่อใหคน
ในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม
อาชญากรรมและยาเสพติด
3.3 จัดใหมีไฟฟ าแสงสว าง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุ กพื้น ที่เพื่ อปองกัน การเกิ ด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม
3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที
3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูดอยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได
3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน สถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอน
หยอนใจและสถานที่ทํากิจกรรมรวมของครอบครัวที่เหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย
3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวย
ความรวดเร็ว

-64. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาที่ สงเสริมความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ
4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางทั่วถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ
รั บ ทราบข อมู ล ข า วสารการดํ า เนิ น งาน ติ ด ตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได รวมถึงเพิ่ มช องทางในการ
ติดตอสื่อสาร การรับเรื่องราวรองทุกข คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากขึ้น
4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในดานของบุคลากร
ความพรอมของสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหวาง
บาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กําหนดหลักสูตรแบบทองถิ่นมีสวนรวม เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ทั้งนี้ มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู
เพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
4.4 สงเสริ มการเรี ย นรูเพื่อเตรีย มความพรอมสําหรับ การเขาสูสังคมสมัย ใหมและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) โดยการสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศและ
การใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย
4.5 ทํานุบํารุงศาสนา วัดวาอาราม สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อใหศาสนสถานแตละแหง
เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดยจะสนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ
4.6 สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และปรับใชภูมิปญญา
ทองถิ่น โดยใหทุกภาคส ว นในชุมชนมีส ว นรว มในการบริห ารจัดการและจัดกิจ กรรมเพื่อรว มสืบ สานวัฒ นธรรม
ประเพณีสูลูกหลาน
5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเที่ยว
5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและเกิด
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคาและ
บริการ สงเสริมการฝกอาชีพที่มุงเนนอาชีพที่จะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพและมีรายได
ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได
5.2 สงเสริมการนํ าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมให
ประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของกลุม
ออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความมั่นคงแข็งแรง
5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
และกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังที่จะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม
5.4 ประสานและเชื่ อมโยงเครือขายเศรษฐกิจ ระหวางประเทศ เนนความสัมพันธที่ดีกับ มิตร
ประเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

-76. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลาย
ของการใหบริการมากขึ้น ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการ
เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพื่อ
นําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ ทั้งนี้ เปาหมายที่สําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยการ
พั ฒ นาองค ค วามรู สร า งแรงจู งใจ สนั บ สนุ น การดําเนิน งานอยางต อเนื่อง สง เสริมใหมีก ารพัฒ นาความรู ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ
6.3 พั ฒนาระบบรั กษาความสะอาดและการจัดเก็บ ขยะมูล ฝอย โดยปรับ ปรุงวิธีการบริห าร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเที่ยวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจ
และความตระหนักในหนาที่ของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การชําระ
คาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน
6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไม ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพื้นที่วางหรือพื้นที่สาธารณะ
ใหเปนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให
ชุมชนเข ามามีสว นรว มในการดําเนิน การดวยตนเองมากขึ้น มีการใชมาตรการแรงจู งใจและมาตรการบั งคับ ดว ย
กฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการที่อาจสงผลตอ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ
6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ รานอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี
2. วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (BANPHAI MUNICIPALITY VISION)
“ เมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ กาวไกลสูอาเซียน ”
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2556-2560) ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่ใชเปน
กรอบและทิ ศทางในการพัฒนาในระยะหาป โดยกําหนดยุทธศาสตรการพั ฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ ยุ ทธศาสตร กลุ มจั งหวั ด “ร อยแก นสารสิ นธุ ” (ร อยเอ็ ด, ขอนแก น, มหาสารคาม, กาฬสิ นธุ ) ยุ ทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน และนโยบาย
ของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผที่ไดแถลงตอสภาเทศบาล ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 11 ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด
ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุ ทธศาสตร การพัฒ นามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูป การและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

-8ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) เทศบาลเมืองบานไผไดจัดลําดับความสําคัญในการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลว
1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น
2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการ
ของตลาด
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด
3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคม
ทางบก
3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน
6. แนวทางการพัฒ นาตามยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒ นาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7. แนวทางการพั ฒ นาตามยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขาย
พัฒนาเมือง
7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
8. แนวทางการพัฒ นาตามยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายใน
การดําเนินงาน
8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล
9. แนวทางการพัฒ นาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีป ระสิทธิภ าพเพื่อการบริการ
ประทับใจ
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

-910. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
11. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลเมื อ งบ า นไผ ได จั ด สรรงบประมาณรายจ าย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
233,000,000 บาท โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป (รวม)
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบฯ
ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม)
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุขฯ
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ (รวม)
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการพาณิชย
ดานดําเนินงานอื่น (รวม)
- งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

จายจริง
ป 2558
5,326,441.14
41,376,952.38
8,949,488.76
91404,465.06
44,283,626.70
5,662,205.57
34,992,651.22
130,943.50
3,978,842.07
2,356,196.00
19,239,959.70
18,332,524.90
907,434.80
15,328,865.75
15,328,865.75
176,299,731.65

ประมาณการ
ป 2559
47,008,500
37,830,600
9,177,900
112,914,800
60,408,700
8,577,900
34,309,900
860,000
5,358,300
3,400,000
12,871,200
11,788,700
1,082,500
18,205,500
18,205,500
191,000,000

ประมาณการ
ป 2560
50,190,100
40,836,400
9,353,700
119,021,300
60,520,900
9,451,600
38,735,100
810,000
7,203,700
2,300,000
11,939,800
10,973,200
966,600
51,848,800
51,848,800
233,000,000

หนวยงานตางๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผไดนํางบประมาณ จํานวน 233,000,000 บาท ที่ไดรับ
จัดสรรนี้ ไปใชในการดําเนินงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ทั้งในสวนที่เปนงานบริการที่มีลักษณะเปนงานประจํา
และการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไวตามโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลที่ไดแถลง
ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลทั้ง 11 ดาน

-10ซึ่งในตารางที่ 1 จะเปนการแสดงขอมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาตางๆ ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อใหเห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลอง กับนโยบาย
ของผูบริหารและ การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ตามที่ไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ดังที่ไดกลาวขางตน
ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลว
ใหมากขึน้
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน
สินคาตามความตองการของตลาด
ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง
ของการคมนาคมทางบก
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
และลดรายจายในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการประทับใจ
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

150,000

0.15

50,000

0.05

0

0

10,712,000

11.06

26,534,500

27.41

41,877,200

43.26

6,325,000

6.53

603,000

0.62

1,299,000

1.34

1,990,000

2.06

7,270,200
96,810,900

7.51
100.00

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

สวนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2560
เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 โดยเก็บ
ขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการทั้งขอมูลในเชิงปริมาณ แลวนํามาสรุปเปนภาพรวมของ
การดําเนินงานของเทศบาล
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
1) โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) ไดกําหนดแนวทางใหทองถิ่นนําแผนพัฒนาสามป มาใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จึงใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปนหลักในการพิจารณา โดยแสดงขอมูลใหเห็นจํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเปาหมายในการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560) เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560 และแสดงขอมูลการดําเนินการและการใชงบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 233,000,000 บาท
โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 178 โครงการ จํานวนเงิน 96,810,900 บาท
คิดเปน 41.55 ของจํานวนงบประมาณทั้งหมด
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ที่มีเปาหมายในการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวนโครงการ
2560
2

2561
-

2562
-

โครงการ
ที่ไดรับ
2560
1

2

-

-

1

500,000

150,000

4

-

-

1

220,000

50,000

4

-

-

1

220,000

50,000

1

-

-

-

500,000

-

1

-

-

-

500,000

-

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. การเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ
ที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น
2. การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน
สินคาตามความตองการของตลาด
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคา
และแรงงานตามความตองการของตลาด
3. การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง
ของการคมนาคมทางบก
3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับ
การเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก

จํานวนงบประมาณ
ตามแผน
งบประมาณ
พัฒนาฯ
ที่ไดรับ
2560
2560
500,000
150,000

ตามแผนพัฒนาฯ
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4. การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการ
อาศัยที่ยั่งยืน
4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศน
ของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
5. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ของชุมชน
5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ
ใหไดมาตรฐาน
6. การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสขุ ภาพดี
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7. การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
8. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
และลดรายจายในการดําเนินงาน
8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได
ของเทศบาล
9. การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการประทับใจ
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการ
ของเทศบาล
10. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถในการปฏิบัติงาน
10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
ใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
11. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้ง 11 ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
จํานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาฯ
งบประมาณ ตามแผน
งบประมาณ
2560 2561 2562
ที่ไดรับ
พัฒนาฯ
ที่ไดรับ
66
4
4
32
344,868,000
10,712,000
54

2

2

25

34,732,000

10,312,000

12
43

2
-

2
-

7
32

300,136,000
33,880,000

400,000
26,534,500

43

-

-

32

33,880,000

26,534,500

62

-

-

38

53,506,510

41,877,200

39
23

-

-

23
15

45,475,510
8,031,000

39,720,200
2,157,000

48

-

-

29

9,485,000

6,325,000

48

-

-

29

9,485,000

6,325,000

6

-

-

4

1,728,504

603,000

6

-

-

4

1,728,504

603,000

40

-

-

9

21,186,200

1,299,000

40

-

-

9

21,186,200

1,299,000

10

-

-

8

3,615,000

1,990,000

10

-

-

8

3,615,000

1,990,000

51
51

-

-

24
24

14,485,500
14,485,500

7,270,200
7,270,200

333

4

4

178

473,974,714

96,810,900

-13จากตารางที่ 3 แสดงวา ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุโครงการ
ตามยุทธศาสตร ทั้ ง 11 ด า น จํ านวน 333 โครงการ โดยประมาณการใชเงินงบประมาณไว 473,974,714บาท
และในการพิ จ ารณาจั ดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 ไดตั้งงบประมาณสําหรับโครงการพัฒ นา
จํ านวน 178 โครงการ เป น เงิ น ทั้ งสิ้ น จํ า นวน 96,810,900 บาท สําหรับ โครงการตามยุท ธศาสตร การพัฒ นา
แสดงใหเห็นวา เทศบาลเมืองบานไผไดจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญเนนการสงเสริมและ
พั ฒ นาให ป ระชาชนมี สุ ข ภาพดี และมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น การพั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา
และวั ฒ นธรรมของชุ มชน การพั ฒ นาโครงสร างพื้น ฐาน ระบบสาธารณูป โภค สาธารณูป การ ซึ่งเป น ปญ หาที่ มี
ผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ไดนําเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ไดรับงบประมาณ
เมื่อสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 2 ซึ่งสรุปได ดังนี้
โครงการที่ไดรับงบประมาณ
- โครงการดําเนินการแลวเสร็จ
- โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
- โครงการที่ยังไมดําเนินการ
- โครงการที่ไมดําเนินการ

178
33
54
88
3

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

18.54
30.34
49.44
1.69

ของโครงการทั้งหมด
ของโครงการทั้งหมด
ของโครงการทั้งหมด
ของโครงการทั้งหมด

1. จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 33 โครงการ (คิดเปน 18.54 %) รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น 8,101,460.56 บาท ประกอบดวย
(รอบแรก ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําค.ส.ล.
ซอยแยกถนนขนมจีน
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําค.ส.ล.
ซอยหลังศาลา
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุกซอย 15
โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุกซอย 13
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนยิ่งยง ซอย 12
โครงการทอดผาปาขยะ
โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม
โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

ตั้งไว

ใชงบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)

คิดเปน
รอยละ

152,000

150,000.00

98.68

431,000

428,000.00

99.30

420,000
79,000
101,000
40,000
30,000
40,000

418,000.00
77,000.00
99,500.00
39,018.00
29,500.00
40,000.00

99.52
97.47
98.51
97.55
98.33
100.00

-14ที่

โครงการ/กิจกรรม

9

โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองบานไผ
โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ
โครงการแขงขันเดิน-วิ่ง มินมิ าราธอน
โครงการจัดการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ
โครงการสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูส ูงอายุอาสาสมัครดูแล
ผูพิการและทัศนศึกษาดูงาน
โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนา อปพร.
โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสริมบทบาท
การพัฒนาสตรี
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสรางภาวะผูนําคณะกรรมการชุมชนและองคกร
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ
โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ)
24
25
26
27
28

ขนาด 12,000 บีทียู

โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล
โครงการจัดซื้อและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา โรงเรียนเทศบาล 2 ฯ
โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด24,000 บีทียู

29 โครงการจัดซื้อรถเข็นของอเนกประสงค 4 ลอ
30 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลว
ชนิดสะพายหลัง
31 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
32 โครงการจัดซื้อเครื่องปมลมพรอมมอเตอรและอุปกรณ
33 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย
รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น

ตั้งไว

ใชงบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)
75,000
73,185.00

คิดเปน
รอยละ
97.58

170,000

169,560.00

99.74

85,000
70,000
2,089,800
1,000,000
500,000

72,564.00
69,273.00
2,089,800.00
997,500.00
477,259.00

85.37
98.96
100.00
99.75
95.45

10,000
100,000
200,000

5,000.00
90,627.00
163,350.00

50.00
90.63
81.68

1,700,000

1,568,635.00

92.27

20,000
20,000
33,000

20,000.00
20,000.00
30,000.00
17,000.00

100.00
100.00
90.91
94.44

66,000

3,100.00
29,000.00
515,339.56
220,350.00
60,000.00

100.00
100.00
85.89
88.14
90.91

4,000
26,000

3,900.00
26,000.00

97.50
100.00

57,000
40,000
20,000
8,478,900

57,000
39,000.00
3,000.00
8,101,460.56

100.00
97.50
15.00
95.55

18,000

3,100
29,000
600,000
250,000

-152. จํานวนโครงการที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวา โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน 54 โครงการ (คิดเปน 30.34 %) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 65,718,500 บาท ประกอบดวย
(รอบแรก ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

โครงการ/กิจกรรม
โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพ
และพัฒนารายไดชุมชน
โครงการจัดซื้อซุมตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเพียรแกวอุทิศ
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2
โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล
โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล
โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ
โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรียน ขก.10
ถึงหนาโรงเรียน ขก.5
โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรียนพระกุมารเยซู
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน
โครงการปะผุรถเก็บขนขยะชนิดอัดทาย หมายเลขทะเบียน
83-5274 ขอนแกน
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล
โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพป.
โครงการสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัวสวนเพิ่ม : TOP UP)
โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน
โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองบานไผ
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพป.
ขอนแกน เขต 2
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ
โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณตั้งไว
(บาท)

จายจริง
(ณ มี.ค.60)

คิดเปนรอยละ

150,000.00

6,600.00

4.40

300,000.00

-

-

253,000.00
357,000.00
500,000.00
500,000.00
400,000.00

259,023.00
197,813.56

51.80
49.45

840,000.00

-

-

130,000.00
20,000.00
60,000.00

44,540.00

74.23

100,000.00

-

-

3,460,000.00
1,249,500.00
6,628,000.00
100,000.00
2,431,800.00

1,777,020.00
515,000.00
3,409,300.00
45,500.00
1,214,000.00

51.36
41.22
51.44
45.50
49.92

209,000.00

104,500.00

50.00

390,900.00
613,400.00
1,657,600.00

195,215.00
306,185.00
771,441.60

49.94
49.92
46.54

3,175,200.00

1,442,876.00

45.44

488,700.00

256,195.00

52.42

135,000.00

86,900.00

64.37

-16ที่
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

โครงการ/กิจกรรม
โครงการคาใชจายรณรงคเพื่อในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม
โครงการชาวบานไผ รวมใจลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา
โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก
โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ
โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพคนพิการ
โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส
โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนนทางเทา
และการจราจร
โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)
โครงการกอสรางอางลางเครื่องมือศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ
โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชว งเทศกาล
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ
โครงการจัดงานประเพณีศลิ ปะ วัฒนธรรมทองถิ่น
โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม
โครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบานไผ
โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน
โครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสว นรวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอมและเพิ่มรายไดใหกับชุมชน
โครงการฝกอบรมทบทวนเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียน
ประจําชุมชน
โครงการจัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ(ตลาดสดเทศบาล 4 เดิม)
โครงการจัดการเลือกตั้ง
โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ
โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรในองคกร
โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม ชั้น 2 อาคารหอประชุม
ประชาเมืองไผ
โครงการจัดทําทางลาดขึ้นสําหรับผูพิการ

งบประมาณตั้งไว
(บาท)
39,000.00

จายจริง
คิดเปนรอยละ
(ณ มี.ค.60)
30,000.00
76.92

30,000.00
30,000.00
100,000.00
27,680,400.00
6,336,000.00
270,000.00

25,059.00
17,340.00
9,344,700.00
3,126,400.00
138,000.00

83.53
57.80
33.76
49.34
51.11

100,000.00

83,306.00

83.31

20,000.00

7,000.00

35.00

85,000.00

-

-

50,000.00
787,000.00
450,000.00
1,250,000.00
90,000.00
400,000.00
280,000.00
220,000.00

22,095.00
389,334.00
141,358.00
43,776.00
398,000.00
123,000.00
68,639.00

44.19
86.52
11.31
48.64
99.50
43.93
31.20

438,000.00

172,448.00

39.37

10,000.00

-

-

250,000.00

-

-

70,000.00

-

-

50,000.00
400,000.00

33,430.00
17,058.00

66.86
4.26

10,000.00

-

-

500,000.00

-

-

50,000.00

-

-

-17ที่
52
53
54

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดซื้อยูนิตทําฟน
โครงการเพิม่ และปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ลอ

งบประมาณตั้งไว
(บาท)
300,000.00
99,000.00
1,175,000.00
65,718,500.00

จายจริง
(ณ มี.ค.60)

คิดเปนรอยละ

24,813,052.16

37.76

3. จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ยังไมดําเนินการ จํานวน
88 โครงการ (คิดเปน 49.44 %) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 21,363,500 บาท ประกอบดวย
(รอบแรก ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมอาชีพใหแกผูที่ผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด
โครงการหนาบาน นามอง
โครงการสงเสริมการปลูกกลวยไทยในชุมชน เพื่อลดภาวะโลกรอน
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเขาอางเก็บน้ําหวยทราย
โครงการกอสราง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.บานเกิ้ง ซอย 9
โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.ซอยสมประสงค ซอย 3
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยชาโพธิ์พัฒนา
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 (ดานทิศใต)

โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกซอย 13 ไปซอย 17
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยประปา 3
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (ชวงที่ชํารุด) ถนนยิ่งยง ซอย 8

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ ซอย 9
คาทดแทนกรณีสภาพแวดลอมเสือ่ มโทรมเนื่องจากระบบกําจัดมูลฝอย
ของเทศบาลเมืองบานไผ
โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน
โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.
โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD)

อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ
โครงการคาใชจายการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด

งบประมาณตั้งไว
(บาท)
50,000.00
20,000.00
30,000.00
178,000.00
273,000.00
589,000.00
1,890,000.00
323,000.00
504,000.00
617,000.00
270,000.00
655,000.00
100,000.00
50,000.00
120,000.00
200,000.00
300,000.00
50,000.00
1,500,000.00
80,000.00
200,000.00

-18ที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ
อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ รียนสูม าตรฐานโรงเรียน
ในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 2
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน
โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
โครงการกอสรางสระวายน้าํ พรอมหลังคาคลุม
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะและดนตรี
โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมสงเสริมการอาน
โครงการจัดการการแขงขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาเกมส
โครงการเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพ
โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอ เด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส
โครงการสงเคราะหครอบครัวผูป ระสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอน
ยากจนและผูดอยโอกาส
โครงการกอสรางสนามกีฬาเซปกตะกรอพรอมอุปกรณกีฬา
โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คนและเซปกตะกรอเพื่อประชาชน
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกิจกรรมคาใชจายสําหรับสงเสริมบําบัด
ฟนฟูผูเสพ /ผูตดิ ยาเสพติด
โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)
โครงการอุดหนุนยาเสพติด
โครงการติดตั้งและซอมแซมรางระบายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบานไผ

โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2
อนุบาลสาธิตฯ
โครงการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โครงการฝกอบรมยุวอปพร. และยุวเทศกิจ
โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัยวาตภัย อุทกภัย
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

งบประมาณตั้งไว
(บาท)
50,000.00
280,000.00
100,000.00
100,000.00
675,800.00
404,600.00
800,000.00
350,000.00
100,000.00
400,000.00
50,000.00
100,000.00
20,000.00
50,000.00
40,000.00
50,000.00
700,000.00
100,000.00
150,000.00
80,000.00
400,000.00
105,000.00
60,000.00
200,000.00
200,000.00
50,000.00
25,000.00
15,000.00
50,000.00

-19ที่
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาลเมืองบานไผ
โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล
โครงการสงเสริมพนักงานครูพนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาล
เขารวมแขงขันกีฬา
โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ
โครงการประชุมสภาพลเมืองเทศบาลเมืองบานไผ
โครงการกฎหมายควรรู
โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวมและทัศนศึกษาดูงาน
โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกติ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายไดระหวางเรียน

78

โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน

โครงการอบรมอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

โครงการไผแสนกอ
โครงการวันเยาวชน
โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการจัดงานประพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ
โครงการภาษีคืนกําไรใหประชาชน
โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดจากแหลงรายไดเดิม
โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา
โครงการหอกระจายขาวแบบไรสาย พรอมติดตั้ง
โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่ การเรียนรูและแกไขปญหา
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกพนักงานและลูกจาง
โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูทักษะ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานและศึกษาดูงาน
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล
ลูกจาง พนักงานจางและครูเทศบาล

งบประมาณตั้งไว
(บาท)
80,000.00
30,000.00
15,000.00
60,000.00
50,000.00
80,000.00
50,000.00
100,000.00
100,000.00
10,000.00
20,000.00
350,000.00
30,000.00
150,000.00
30,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
160,000.00
50,000.00
100,000.00
15,000.00
121,000.00
675,000.00
100,000.00
100,000.00
800,000.00

5,000.00

-20ที่
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

โครงการ/กิจกรรม
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงานดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ

โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
โครงการจางเหมาเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ําขนาดความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร
พรอมทําสีทั้งคัน
โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล
โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอ
โครงการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดภายนอก(SAN)
โครงการจัดซื้อสแกนเนอรสาํ หรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1
โครงการจัดซื้อตูล ําโพงลอลากอเนกประสงคมีแอมปในตัว
โครงการจัดซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถตู) ไมเกิน 7 ที่นั่ง
โครงการซอมรถดูดโคลน ทะเบียน 83-1397
งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น

งบประมาณตั้งไว
(บาท)
25,000.00
50,000.00
700,000.00
33,600.00
80,000.00
80,000.00
20,000.00
9,500.00
2,400,000.00
680,000.00
21,363,500.00

หมายเหตุ : กําหนดดําเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – ตุลาคม 2560)
4. จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ไมดําเนินการ จํานวน
3 โครงการ (คิดเปน 1.69 %) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 1,250,000 บาท ประกอบดวย
(รอบแรก ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเปลี่ยนโคมและหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน
ชนิด LED

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน

3 โครงการเรารักบานไผ
งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น

เหตุผลที่ไมดําเนินการ
งบประมาณตั้งไว
(บาท)
500,000.00 เนื่องจากหลอดไฟฟาที่ตั้งงบประมาณไว
มีคุณลักษณะไมตรงตามมาตรฐานของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ไมสามารถติดตัง้ ได จึงไมได
ดําเนินการ และไดโอนเงินงบประมาณใหแก
กองการศึกษาเพื่อกอสรางรั้วรอบบริเวณ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง)
600,000.00 เปนโครงการทีม่ ีความเสี่ยงที่ สตง.จะเรียกเงินคืน
จึงไมไดดําเนินการ และไดโอนงบประมาณ
ไปเพิ่มในโครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบานไผ
และโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ
ทัศนศึกษาดูงาน
150,000.00 เดิมจะการดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ
แตเนื่องจากเปนชวงไวอาลัยแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ (รัชกาลที่ 9) จึงไมไดดําเนินการ
1,250,000.00

-21แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณและจํานวนโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จของแตละยุทธศาสตร

จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นไดวา
ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ –
ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ –
ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ –
ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.88
ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.38
ยุทธศาสตรที่ 6 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 38 โครงการ แลวเสร็จ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.79
ยุทธศาสตรที่ 7 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 29 โครงการ แลวเสร็จ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.79
ยุทธศาสตรที่ 8 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 4 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ ยุทธศาสตรที่ 9 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 9 โครงการ แลวเสร็จ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33
ยุทธศาสตรที่ 10 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 8 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ ยุทธศาสตรที่ 11 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 24 โครงการ แลวเสร็จ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 41.67

-22แผนภูมิที่ 2 แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา

จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นไดวา
ยุทธศาสตรที่ 1 งบประมาณตั้งไว 150,000 บาท จายจริง 6,600 บาท คิดเปนรอยละ 4.40 ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 2 งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 3 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 4 งบประมาณตั้งไว 10,712,000 บาท จายจริง 1,742,394.56 บาท คิดเปนรอยละ 16.27 ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 5 งบประมาณตั้งไว 26,534,500 บาท จายจริง 10,406,877.60 บาท คิดเปนรอยละ 39.22 ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 6 งบประมาณตั้งไว 41,877,200 บาท จายจริง 16,505,296.00 บาท คิดเปนรอยละ 39.41 ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 7 งบประมาณตั้งไว 6,325,000 บาท จายจริง 2,989,719.00 บาท คิดเปนรอยละ 47.27 ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 8 งบประมาณตั้งไว 603,000 บาท จายจริง 172,448.00 บาท คิดเปนรอยละ 28.60 ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 9 งบประมาณตั้งไว 1,299,000 บาท จายจริง 70,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.39 ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 10 งบประมาณตั้งไว 1,299,000 บาท จายจริง 50,488.00 บาท คิดเปนรอยละ 2.54 ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 11 งบประมาณตั้งไว 7,270,200 บาท จายจริง 970,689.56 บาท คิดเปนรอยละ 13.35 ของงบประมาณที่ตั้งไว

-232) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 มีจํานวนทั้งสิ้น
14 โครงการ งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 11,047,000 บาท ประกอบดวย
งบประมาณตั้งไว ที่มาของ
ที่
โครงการ
ทั้งสิ้น (บาท) งบประมาณ
1,386,000.00 เงินสะสม
1 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 4
1,218,000.00 เงินสะสม
2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1
1,434,000.00 เงินสะสม
3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนประชาอุทิศ 2
517,000.00 เงินสะสม
4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 6
254,000.00 เงินสะสม
5 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย
788,000.00 เงินสะสม
6 (ฝงดานทิศตะวันออกสวนที่เหลือ)
462,000.00 เงินสะสม
7 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมชนพัฒนา 1
315,000.00 เงินสะสม
8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี
462,000.00 เงินสะสม
9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 7
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสงทองประชาสรรค
1,794,000.00 เงินสะสม
10 (ดานทิศเหนือ)
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยศรีบุญเรือง
315,000.00 เงินสะสม
11 (ดานทิศตะวันออก)
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรอบรั้งโรงเรียนบานเกิ้ง
959,000.00 เงินสะสม
12 (บานเกิ้งซอย 6)
672,000.00 เงินสะสม
13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 2
471,000.00 เงินสะสม
14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 12/1
11,047,000.00
รวมงบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น

