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เทศบาลเมืองบานไผ
กองวิชาการและแผนงาน
ฝายแผนงานและงบประมาณ
งานจัดทํางบประมาณ

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
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(แยกตาม สํานัก/กอง)
2. แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560
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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
ผู บ 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
ติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ตามคํ าสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ที่ 451/2559 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 งเวลาในการติ ดตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนา
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติ ดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบวาหนว ยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม
หรื อมีป 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 ะสองครั้ งภายในเดื อนเมษายนและภายในเดื อนตุล 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 ทั้ง ในการรว มบริ ห ารจัด การและ
รวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีป ระสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม
และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ
ความเปนจริงของแตละพื้นที่
1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว

-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 าแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุ กพื้น ที่เพื่อปองกัน 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 ดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได รวมถึงเพิ่ มช องทางในการ
ติดตอสื่อสาร การรับเรื่องราวรองทุกข คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากขึ้น
4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในดานของบุคลากร
ความพรอมของสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหวาง
บาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กําหนดหลักสูตรแบบทองถิ่นมีสวนรวม เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ทั้งนี้ มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู
เพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
4.4 สงเสริ มการเรี ย นรูเพื่อเตรีย มความพรอมสําหรับ 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 สานวั ฒ 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. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
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
50,326,441.14
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

300,000

0.31

50,000

0.05

0

0

10,712,000

10.90

26,594,500

27.07

42,700,800

43.46

6,487,000

6.60

603,000

0.61

1,304,000

1.33

2,240,000

2.28

7,270,200
98,261,500

7.40
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 98,261,500 บาท
คิดเปน 42.17 ของจํานวนงบประมาณทั้งหมด
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ที่มีเปาหมายในการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จํานวนโครงการ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
1. การเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ
ที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น
2. การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน
สินคาตามความตองการของตลาด
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคา
และแรงงานตามความตองการของตลาด
3. การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง
ของการคมนาคมทางบก
3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับ
การเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก

ตามแผนพัฒนาฯ
2560
2

2561
-

2562
-

2

-

4

โครงการ
ที่ไดรับ

จํานวนงบประมาณ
ตามแผน
งบประมาณ
พัฒนาฯ
ที่ไดรับ

1

500,000

300,000

-

1

500,000

300,000

-

-

1

220,000

50,000

4

-

-

1

220,000

50,000

1

-

-

-

500,000

-

1

-

-

-

500,000

-
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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
ตามแผนพัฒนาฯ
โครงการ
2560 2561 2562
ที่ไดรับ

จํานวนงบประมาณ
ตามแผน
งบประมาณ
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
26,594,500

43

-

-

32

33,880,000

26,594,500

62

-

-

38

53,506,510

42,700,800

39
23

-

-

23
15

45,475,510
8,031,000

40,269,300
2,431,500

48

-

-

29

9,485,000

6,487,000

48

-

-

29

9,485,000

6,487,000

6

-

-

4

1,728,504

603,000

6

-

-

4

1,728,504

603,000

40

-

-

9

21,186,200

1,304,000

40

-

-

9

21,186,200

1,304,000

10

-

-

8

3,615,000

2,240,000

10

-

-

8

3,615,000

2,240,000

51
51

-

-

24
24

14,485,500
14,485,500

7,270,200
7,270,200

333

4

4

178

473,974,714

98,261,500

-13จากตารางที่ 3 แสดงวา ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุโครงการ
ตามยุทธศาสตร ทั้ง 11 ดาน จํานวน 333 โครงการ ประมาณการงบประมาณไวทั้งสิ้น 473,974,714บาท ไดนํามา
ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 178 โครงการ เปนจํานวน
เงินทั้งสิ้น 98,261,500 บาท คิดเปนรอยละ 53.54 ของโครงการทั้งหมด และคิดเปนรอยละ 20.73 ของประมาณการ
ทั้งหมด สํ า หรั บ โครงการตามยุ ทธศาสตร การพัฒ นา แสดงใหเห็น วาเทศบาลเมืองบานไผไดจัดสรรงบประมาณ
โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญเนนการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรั พ ย สิ น การพั ฒ นาการศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน การพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งเปนปญหาที่มีผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ไดนําเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ไดรับงบประมาณ
เมื่อสิ้นสุด ณ ไตรมาสที่ 4 ซึ่งสรุปได ดังนี้
โครงการที่ไดรับงบประมาณ
- โครงการดําเนินการแลวเสร็จ
- โครงการที่ยังไมดําเนินการ
- โครงการที่ไมดําเนินการ

178
141
6
31

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

คิดเปนรอยละ 79.21 ของโครงการทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 3.37 ของโครงการทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 17.42 ของโครงการทั้งหมด

1. จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 141 โครงการ (คิดเปน 79.21 %) รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น 75,644,722.60 บาท ประกอบดวย
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ

2

โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน

3

โครงการจัดการเลือกตั้ง

4

งบประมาณตั้งไว ใชงบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)
(บาท)
540,000
493,334.00

50,000

ดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
33,430.00

66.86

โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย

20,000

3,000.00

15.00

5

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

30,000

29,753.00

99.18

6

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกพนักงานและลูกจาง

100,000

26,890.00

26.89

15,000

13,824.00

92.16

1,050,000

761,207.00

72.50

300,000

299,000.00

99.67

50,000

48,500.00

97.00

7

โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียน
ประจําชุมชน
8 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานฯ
9 โครงการจัดซื้อซุมตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล
10 โครงการจัดทําทางลาดขึ้นสําหรับผูพิการ

5,000

คิดเปน
รอยละ
91.36
0.00
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11 โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ
12 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ
13 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนน ทางเทา
และการจราจร
14 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.
15 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)
16 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
17 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคีภัย
วาตภัย อุทกภัย
18 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(อปพร.)
19 โครงการฝกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ
20 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชว งเทศกาล
21 เงินอุดหนุนสวนราชการ (โครงการอุดหนุนยาเสพติด)
22 โครงการกฎหมายควรรู
23 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม
24 โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
25 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรในองคกร
26 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู
27 โครงการหอกระจายขาวแบบไรสายพรอมติดตั้ง
28 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอ
29 โครงการจัดซื้อสแกนเนอรสาํ หรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการแบบที่ 1
30 โครงการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดภายนอก (SAN)
31 โครงการเพิม่ และปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร
32 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
จากแหลงรายไดเดิม
33 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลัง และการพัสดุ
34 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทียู
35 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล
36 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสาํ หรับงานเก็บเอกสารทั่วไป
37 คาขยายเขตไฟฟา
38 คาขยายเขตประปา
39 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ลอ

งบประมาณตั้งไว ใชงบประมาณทั้งสิน้
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000.00

คิดเปน
รอยละ
100.00

20,000

20,000.00

100.00

100,000

83,306.00

83.31

10,000

9,768.00

97.68

20,000

10,000.00

50.00

324,500
15,000

306,400.00
4,900.00

94.42
32.67

400,000

303,353.00

75.84

25,000
50,000
105,000
80,000
102,000
250,000
10,000

22,831.00
49,244.00
105,000.00
23,870.00
101,472.00
220,350.00
8,220.00

91.32
98.49
100.00
29.84
99.48
88.14
82.20

66,000

60,000.00

90.91

675,000
80,000
20,000

665,670.00
79,500.00
20,000.00

98.62
99.38
100.00

80,000
99,000
15,000

80,000.00
98,850.00
2,416.00

100.00
99.85
16.11

25,000

10,389.00

41.56

18,000

17,000.00

94.44

29,000
3,100
500,000
500,000
1,175,000

29,000.00
3,100.00
471,320.15
381,045.00
979,000.00

100.00
100.00
94.26
76.21
83.32
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40 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง
41 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
42 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลว
ชนิดสะพายหลัง
43 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนเจนจบทิศ ซอย 9
44 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยแยกถนนขนมจีน
45 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 12
46 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 13
47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 15
48 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยหลังศาลา
49 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1
50 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเพียรแกวอุทิศ
51 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 3
52 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2
53 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกซอย 13 ไปซอย 17
54 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บานเกิ้ง ซอย 9
55 โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรียน ขก.10
ถึงหนาโรงเรียน ขก.5
56 โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรียนพระกุมารเยซู
57 โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรียนมหาไถศึกษาบานไผ
58 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยประปา 3
59 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ
60 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา
61 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
62 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง
63 โครงการคาใชจายการพัฒนา/ปรังปรุง หองสมุด
64 โครงการคาใชจายรณรงคเพื่อในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา
65 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในการพัฒนาทองถิ่น (SBMLD)
66 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
67 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
68 โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน

งบประมาณตั้งไว ใชงบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)
(บาท)
57,000
57,000.00
50,000
20,830.00

คิดเปน
รอยละ
100.00
41.66

26,000

26,000.00

100.00

655,000

655,000.00

100.00

152,000

150,000.00

98.68

101,000
79,000
420,000
431,000

99,500.00
77,000.00
418,000.00
428,000.00

98.51
97.47
99.52
99.30

323,000

321,000.00

99.38

253,000
589,000
357,000
504,000
273,000
840,000

252,000.00
585,000.00
355,000.00
495,000.00
271,000.00
825,000.00

99.60
99.32
99.44
98.21
99.27
98.21

130,000
400,000
617,000
400,000
200,000
130,000

128,000.00
396,000.00
350,000.00
366,458.00
172,710.00
108,170.00

98.46
99.00
56.73
91.61
86.36
83.21

33,000
200,000
39,000

30,000.00
200,000.00
30,000.00

90.91
100.00
76.92

1,500,000

925,000.00

61.67

618,000
407,200
393,100

617,960.00
407,190.00
393,030.00

99.99
100.00
99.98
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69 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
70 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ
71 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน
(รายหัวสวนเพิ่ม : Top Up)
72 โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
73 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู
74 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริม
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
75 โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล
76 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
77 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน
78 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล
79 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล
80 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ
81 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพป.
ขอนแกน เขต 2
82 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ
83 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
84 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ
85 โครงการจัดซื้อและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา โรงเรียนเทศบาล 2
อนุบาลสาธิตฯ
86 โครงการติดตั้งและซอมแซมรางระบายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2
87 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 2
88 โครงการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรม
สงเสริมการอาน
89 โครงการจัดวันเด็กแหงชาติ
90 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองบานไผ
91 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผูเ รียนสูม าตรฐานการศึกษา
โรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 2
92 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ
93 โครงการจัดการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส
94 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ

งบประมาณตั้งไว ใชงบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)
(บาท)
2,450,200
2,450,100.00
135,000
86,900.00

คิดเปน
รอยละ
99.99
64.37

209,000

209,000.00

100.00

40,000
100,000
300,000

40,000.00
100,000.00
92,500.00

100.00
100.00
30.83

33,600
100,000
678,000
3,460,000
1,249,500
1,657,600

19,200.00
93,500.00
677,899.00
3,433,740.00
998,400.00
1,544,963.30

57.14
93.50
99.99
99.24
79.90
93.20

3,175,200

2,788,610.21

87.82

488,700

388,259.28

79.45

121,000
350,000

121,000.00
347,100.00

100.00
99.17

600,000

515,339.56

85.89

60,000
6,628,000
400,000

49,900.00
6,586,980.00
176,264.00

83.17
99.38
44.07

100,000
75,000

90,627.00
73,185.00

90.63
97.58

280,000

280,000.00

100.00

80,000

80,000.00

100.00

70,000
170,000

69,273.00
169,560.00

98.96
99.74
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95 โครงการแขงขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
96 โครงการจัดการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาเกมส
97 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และเซปกตะกรอ
เพื่อประชาชน
98 โครงการจัดงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น
99 โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ บั้งไฟ-ตะไลยักษ
100 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
101 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ
102 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูพิการ
103 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส
104 เงินสมทบทุนใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลเมืองบานไผ
105 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูป ระสบภัยพิบัติและปญหา
ความเดือดรอนยากจนฯ
106 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ฯ
107 โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหฯ
108 โครงการจัดซื้อรถเข็นของอเนกประสงค 4 ลอ
109 โครงการจัดซื้อตูล ําโพงลอลากอเนกประสงคมีแอมปในตัว
110 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา
ใหมีรายไดระหวางเรียน
111 โครงการอบรมอาชีพใหแกผูที่ผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด
112 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน
113 โครงการไผแสนกอ
114 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสริมบทบาท
การพัฒนาสตรี
115 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ
เพื่อเสริมสรางภาวะผูนําฯ
116 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและ
พัฒนารายไดชุมชนฯ
117 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน สตรี
และความรุนแรงในครอบครัว
118 โครงการวันเยาวชน
119 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
120 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผ
121 โครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบานไผ

งบประมาณตั้งไว ใชงบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)
(บาท)
85,000
72,564.00
50,000
49,746.00
150,000
57,896.00

คิดเปน
รอยละ
85.37
99.49
38.60

1,310,000
160,000
220,000
27,680,400
6,877,600
277,500
2,089,800

683,504.00
159,975.00
131,552.00
22,732,400.00
6,521,000.00
277,500.00
2,089,800.00

52.18
99.98
59.80
82.12
94.82
100.00
100.00

700,000

97,592.00

13.94

40,000
20,000

27,090.00
15,075.00

67.73
75.38

4,000
9,500
350,000

3,900.00
9,000.00
76,700.00

97.50
94.74
21.91

50,000

0.00

280,000
100,000
200,000

ดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
189,500.00
21,600.00
163,350.00

67.68
21.60
81.68

1,700,000

1,568,635.00

92.27

300,000

288,054.00

96.02

50,000

0.00

100,000
150,000

ดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
18,335.00
119,575.00

18.34
79.72

30,000

28,010.00

93.37

400,000

398,259.00

99.56

-18ที่

โครงการ/กิจกรรม

122 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูส ูงอายุ อาสาสมัคร
ดูแลผูพิการฯ
123 โครงการเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพ
124 โครงการสงเสริมสุขภาพผูส ูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน
125 โครงการชาวบานไผรวมใจลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา
126 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม
127 โครงการสงเสริมการปลูกกลวยไทยในชุมชน
เพื่อลดภาวะโลกรอน
128 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิล้ เคบ 4 ประตู
โครงการจัดซื้อยูนิตทําฟน
โครงการกอสรางอางลางเครื่องมือศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน
โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม
และทัศนศึกษาดูงาน
โครงการทอดผาปาขยะ
โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม
โครงการหนาบาน นามอง
โครงการจัดซื้อเครื่องปมลมพรอมมอเตอรและอุปกรณ
โครงการปะผุรถขยะอัดทาย หมายเลขทะเบียน
83-5274 ขอนแกน
สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสว นรวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอมและเพิ่มรายไดฯ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณตั้งไว ใชงบประมาณทั้งสิ้น
(บาท)
(บาท)
500,000
477,259.00

คิดเปน
รอยละ
95.45

100,000
1,000,000
30,000
30,000
30,000

35,620.00
997,500.00
29,590.00
26,659.00
1,269.00

35.62
99.75
98.63
88.86
4.23

80,000

0.00

100,000
787,000
300,000
85,000

ดําเนินการ
ไมใชงบประมาณ
48,961.10
599,000.00
300,000.00
84,500.00

48.96
76.11
100.00
99.41

20,000
60,000
50,000

19,230.00
45,380.00
40,500.00

96.15
75.63
81.00

40,000
30,000
20,000
40,000
100,000

39,018.00
29,500.00
15,980.00
39,000.00
99,000.00

97.55
98.33
79.90
97.50
99.00

438,000

379,104.00

86.55

87,388,500

75,644,772.60

86.56

-192. จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ยังไมดําเนินการ จํานวน
6 โครงการ (คิดเปน 3.37 %) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 3,360,000 บาท ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5
6

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกอสรางสนามกีฬาเซปกตะกรอ
พรอมอุปกรณกีฬา
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบานไผ
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ
อาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 ฯ
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยชาโพธิ์
พัฒนา
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา
ค.ส.ล. (ชวงที่ชํารุด) ถนนยิ่งยง ซอย 8
โครงการจางเหมาเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ําขนาด
ความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตรพรอมทําสีทั้งคัน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณตั้งไว
เหตุผลที่ยังไมดําเนินการ
(บาท)
100,000 ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป
200,000 ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป
200,000 ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป
ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
1,890,000
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป
ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
270,000
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป
ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
700,000
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป

3,360,000

3. จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 178 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ไมดําเนินการ จํานวน
31 โครงการ (คิดเปน 17.42 %) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 7,513,000 บาท ประกอบดวย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

2

โครงการจัดกิจกรรมศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาล
เมืองบานไผ

3

โครงการจัดซื้อรถยนตนั่งสวนบุคคล (รถตู)
ไมเกิน 7 ที่นั่ง

งบประมาณตั้งไว
เหตุผลที่ไมดําเนินการ
(บาท)
100,000 ไมมผี ูขอรับงบประมาณ
80,000 สถานการณบานเมืองเปนปกติ
ไมมเี หตุการณชุมนุม เรียกรอง หรือกอความ
วุนวาย จึงไมมีการดําเนินโครงการ ทั้งนี้
ไดมีการสอดแทรกเนื้อหาตางๆในการดําเนิน
โครงการใหเหมาะสมตามนโยบายตามที่
คสช. กําหนดไวแลว
2,400,000 เนื่องจากยังไมมีความจําเปน จึงโอน
งบประมาณไปดําเนินการดานโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน
ของประชาชน

-20ที่

โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม ชั้น 2 อาคาร
หอประชุมประชาเมืองไผ

6

โครงการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

7

โครงการประชุมสภาพลเมืองเทศบาลเมืองบานไผ

8

โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

9

10

โครงการภาษีคืนกําไรใหประชาชน

11

โครงการเปลี่ยนโคมและหลอดไฟฟาประหยัดพลังงาน
ชนิด LED

12

คาทดแทนกรณีสภาพแวดลอมเสือ่ มโทรมเนื่องจาก
ระบบกําจัดมูลฝอยฯ
โครงการซอมรถดูดโคลน ทะเบียน 83-1397

13
14
15

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเขาอางเก็บน้ํา
หวยทราย
โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูส ําหรับเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกัด อปท.

16

โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษาฯ

17

โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะและดนตรี

งบประมาณตั้งไว
เหตุผลที่ไมดําเนินการ
(บาท)
500,000 พื้นที่กอสรางไมเหมาะสม เนื่องจากมี
ศาลพระภูมิ (ศาลตา-ยาย) อยูดานลาง
ประกอบกับพื้นที่ดานลางอาคารมีการ
กอสรางหองเก็บพัสดุ (สํานักปลัด) จึงไม
เหมาะสมแกการกอสรางหองน้ําดังกลาว
50,000 เปนนโยบายของคณะผูบริหาร
เมื่อนายกเทศมนตรีไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได จึงชะลอการดําเนินการ
50,000 ประธานกรรมการ (นายกเทศมนตรี)
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และเปนงาน
ตามนโยบาย ผูบริหารจึงมีมติใหชะลอ
การดําเนินการ
50,000 เนื่องจากมี พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางฯ
ฉบับใหมออกประกาศใช จึงชะลอโครงการ
100,000 เปนโครงการที่ตั้งไวเพื่อรองรับการเก็บ
ขอมูลตามกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ฉบับใหม แตยังไมมีการตรากฎหมาย
ดังกลาว จึงชะลอโครงการ
50,000 ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนผูที่อยู
ในขายตองเสียภาษี
500,000 เนื่องจากหลอดไฟฟาที่ตั้งงบประมาณไว
มีคุณลักษณะไมตรงตามมาตรฐานของ
การไฟฟาสวนภูมภิ าค ไมสามารถติดตั้งได
จึงไมไดดําเนินการ และไดโอนเงิน
งบประมาณใหแกกองการศึกษาเพื่อกอสราง
รั้วรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1
(บานเกิ้ง)
100,000 เนื่องจากหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ไม
เสนอขอรับเงินอุดหนุน
680,000 ไมคุมคาตอการดําเนินการ
178,000 ไมมผี ูรับจางรายใดมาเสนอราคา
50,000 เปนโครงการที่ตั้งรองรับเงินอุดหนุน
(ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมฯ)
50,000 เปนโครงการที่ตั้งรองรับเงินอุดหนุน
(ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ
จากกรมสงเสริมฯ)
100,000 ดําเนินการไมทัน และกิจกรรมซ้ําซอนกับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

-21ที่

โครงการ/กิจกรรม

19

โครงการสงเสริมพนักงานครูเทศบาล พนักงาน
เทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาล

20

โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ

21

โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส

22

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่ การเรียนรูและ
แกไขปญหา

23

โครงการเรารักบานไผ

24

โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39
ชุมชนฯ
โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น
โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อ
ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส
โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน ฯ

25
26
27
28
29
30
31

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกติ ิ์
พระบรมราชินีนาถฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน
โครงการกอสรางสระวายน้าํ พรอมหลังคาคลุม
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณตั้งไว
เหตุผลที่ไมดําเนินการ
(บาท)
15,000 เปนโครงการที่เขารวมแขงขันกับหนวยงาน
อื่น และป 2560 ไมไดรบั แจงใหเขารวม
แขงขัน
120,000 เนื่องจากหลักเกณฑการคัดเลือกป 2560
จะเนนดานการศึกษา และกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการซ้ําซอนกับโครงการอบรม
และศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ
50,000 อุณหภูมไิ มตรงตามระเบียบกําหนด
100,000 เปนนโยบายของคณะผูบริหาร
เมื่อนายกเทศมนตรีไมสามารถปฏิบัติหนาที่
ได จึงชะลอการดําเนินการ
150,000 อยูในชวงไวทุกขแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
30,000 ไมมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
ชุมชน
10,000 มีขอทักทวงจาก สตง.
20,000 ไมมีหนังสือขอรับเงินอุดหนุน
100,000 อยูในชวงไวทุกขแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
100,000 เขารวมกิจกรรมกับอําเภอบานไผแลว
600,000 มีขอทักทวงจาก สตง.
800,000 สถานที่กอสรางไมเหมาะสม
70,000 ดําเนินการโดยใชงบซอมแซม
7,513,000

-22แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณและจํานวนโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จของแตละยุทธศาสตร

จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นไดวา
ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100
ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ –
ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.38
ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวนโครงการทีไ่ ดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.38
ยุทธศาสตรที่ 6 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 38 โครงการ แลวเสร็จ 31 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.58
ยุทธศาสตรที่ 7 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 29 โครงการ แลวเสร็จ 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.96
ยุทธศาสตรที่ 8 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 4 โครงการ แลวเสร็จ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 50
ยุทธศาสตรที่ 9 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 9 โครงการ แลวเสร็จ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67
ยุทธศาสตรที่ 10 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 8 โครงการ แลวเสร็จ 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.50
ยุทธศาสตรที่ 11 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 24 โครงการ แลวเสร็จ 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 79.17

-23แผนภูมิที่ 2 แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา

จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นไดวา
ยุทธศาสตรที่ 1 งบประมาณตั้งไว 300,000 บาท จายจริง 288,054 บาท คิดเปนรอยละ 96.02 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 2 งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 3 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 งบประมาณตั้ ง ไว 10,712,000 บาท จ า ยจริ ง 7,227,072.15 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 67.48
ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 5 งบประมาณตั้งไว 26,594,500 บาท จายจริง 23,441,020.79 บาท คิดเปนรอยละ 88.14
ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 6 งบประมาณตั้งไว 42,700,800 บาท จายจริง 35,268,652.10 บาท คิดเปนรอยละ 82.59
ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 7 งบประมาณตั้งไว 6,487,000 บาท จายจริง 4,356,626 บาท คิดเปนรอยละ 67.16 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรท่ี 8 งบประมาณตั้งไว 603,000 บาท จายจริง 381,520 บาท คิดเปนรอยละ 63.27 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 9 งบประมาณตั้งไว 1,304,000 บาท จายจริง 870,494 บาท คิดเปนรอยละ 66.76 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว

-24ยุทธศาสตรที่ 10 งบประมาณตั้งไว 2,240,000 บาท จายจริง 1,206,594 บาท คิดเปนรอยละ 53.87
ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 11 งบประมาณตั้งไว 7,270,200 บาท จายจริง 2,604,739.56 บาท คิดเปนรอยละ 35.83
ของงบประมาณที่ตั้งไว
2) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560
-โครงการ/กิจกรรม ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2560 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 26 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 19,274,950 บาท ใชงบประมาณทั้งสิ้น
16,044,950 บาท คิดเปนรอยละ 83.24 ประกอบดวย
ที่

โครงการ

1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค
จํานวน 1 ชุด
2 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 2 ชุด
3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 3 เครื่อง
4 โครงการจัดซื้อโครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอม
เกาอี้ จํานวน 2 ชุด
5 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง
6 โครงการจัดซื้อเครื่องปมน้ํา จํานวน 1 เครื่อง
7 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้
จํานวน 2 ชุด
8 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 2 เครื่อง
9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนยิ่งยง ซอย 4
10 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนหนองลุมพุก ซอย 1
11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
น้ํา ถนนประชาอุทิศ 2
12 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนหนองลุมพุก ซอย 6
13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ

งบประมาณ ใชงบประมาณ
ตั้งไว
ทั้งสิ้น
(บาท)
(บาท)
21,000
21,000.00

คิดเปน
รอยละ

ที่มา
ของงบประมาณ

100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม

44,000

44,000.00

100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม

44,000

23,100.00

52.50 โอนตั้งจายเปนรายการใหม

35,000

35,000.00

100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม

17,400
9,500
30,000

17,400.00
9,500.00
30,000.00

100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม
100.00 โอนตัง้ จายเปนรายการใหม
100.00 โอนตัง้ จายเปนรายการใหม

46,000

46,000.00

100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม

1,386,000

1,344,500.00

97.01

เงินสะสม

1,218,000

1,185,000.00

100.00

เงินสะสม

1,434,000

1,400,000.00

97.63

เงินสะสม

517,000

499,500.00

96.62

เงินสะสม

254,000

252,000.00

99.21

เงินสะสม

-25ที่

โครงการ

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนสมหวัง-สังวาลย (ฝงดานทิศตะวันออก
สวนที่เหลือ)
15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยชุมชนพัฒนา 1
16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยสุวรรณภักดี
17 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ซอยสมประสงค ซอย 7
18 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนแสงทองประชาสรรค (ดานทิศเหนือ)
19 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
น้ํา ค.ส.ล. ซอยศรีบญ
ุ เรือง (ดานทิศตะวันออก)
20 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนรอบรั้งโรงเรียนบานเกิ้ง (บานเกิ้งซอย 6)
21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.
ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 2
22 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง
ซอย 12/1
23 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน
คุณภาพแหงการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ
DLIT
24 โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ชั้น 12
หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต
25 โครงการอบรมคัดกรองเด็กนักเรียนที่พิการ
ทางการเรียนรู
26 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผูดูแล
คนพิการ
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ ใชงบประมาณ
ตั้งไว
ทั้งสิ้น
(บาท)
(บาท)
788,000
779,900.00

คิดเปน
รอยละ

ที่มา
ของงบประมาณ

98.97

เงินสะสม

462,000

462,000.00

100.00

เงินสะสม

315,000

271,000.00

86.03

เงินสะสม

462,000

460,000.00

99.57

เงินสะสม

1,794,000

1,730,000.00

96.43

เงินสะสม

315,000

315,000.00

100.00

เงินสะสม

959,000

956,000.00

99.69

เงินสะสม

672,000

670,000.00

100.00

เงินสะสม

471,000

471,000.00

100.00

เงินสะสม

192,800

192,800.00

100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม

7,395,000

4,437,000.00

60.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม

299,400

299,400.00

100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม

93,850

93,850.00

100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม

19,274,950 16,044,950.00

83.24

-26-โครงการ/กิจกรรม ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2560 มีจํานวน
ทั้งสิ้น 47 โครงการ งบประมาณมาจากการโอนตั้งจายเปนรายการใหม และไดขออนุมัติกันเงิน กรณีไมกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 4,976,500 บาท ประกอบดวย
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

หนวยงาน/โครงการ
สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 7 โครงการ
โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง
โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น
โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิน้ ชัก
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifuntion ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง
กองคลัง จํานวน 2 โครงการ
โครงการจัดซื้อเกาอี้สํานักงาน
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต
กองวิชาการและแผนงาน จํานวน 6 โครงการ
โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบที่ 1
โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา
โครงการจัดซื้อเครื่องเลนซีดี-ดีวีดี
โครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล
โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต
กองการศึกษา จํานวน 18 โครงการ
โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดานพรอมติดตั้งสําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ
โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังพรอมติดตั้ง
สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ
โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี แอลอีดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว
โครงการจัดซื้อโตะอาหารพรอมมานั่ง
โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา
โครงการจัดซื้อตูเซฟตี้ภายในใสฟวส
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน
(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเกิ้ง)
โครงการจัดซื้อพัดลมติดผนังพรอมติดตั้ง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเกิ้ง)
โครงการติดตั้งผามานอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเกิ้ง

งบประมาณตั้งไว
(บาท)
40,800
84,000
6,000
15,800
34,000
21,000
10,000
12,000
44,000
62,000
46,000
9,000
3,000
10,000
44,000
180,000
67,200
16,000
40,000
33,000
17,600
120,600
42,500
52,000
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หนวยงาน/โครงการ

25
26
27
28
29
30
31
32
33

โครงการจัดซื้อโตะอาหารพรอมมานั่ง (โรงเรียนเทศบาลบานไผ)
โครงการกอสรางสนามกีฬาเซปกตะกรอพรอมอุปกรณกีฬา
โครงการกอสรางรั้งรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง)
โครงการกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง)
โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุงลวดสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1
โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล.พรอมประตูทางเขา (โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ)
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ
โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 6 โครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง
โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (InkJet)
โครงการจัดซื้อเครื่องชารจแบตเตอรี่
กองชาง จํานวน 6 โครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ
โครงการจัดซื้อเครื่องตบดิน
โครงการจัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม
โครงการซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3493
โครงการซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3492
กองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 โครงการ
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก
รวมทั้งสิ้น

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

งบประมาณที่ตั้งไว
(บาท)
80,000
100,000
700,000
50,000
65,000
250,000
200,000
200,000
1,000,000
84,000
5,200
64,000
15,800
15,400
12,000
22,000
12,000
21,000
10,200
500,000
500,000
44,000
15,400
4,976,500

สวนที่ 4
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบ
ที่กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่ง
เปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่
ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้
1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป
ประกอบดวย
1.1.1 ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน
1.1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน
1.1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย
(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 10 คะแนน
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน
(5) กลยุทธ 5 คะแนน
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน
(8) แผนงาน 5 คะแนน
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
สรุ ป ภาพรวมผลการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลยุ ทธศาสตร เ พื่ อ ความสอดคล อ ง
แผนพั ฒนาท องถิ่ น สี่ ป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมื องบ า นไผ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 96.50
คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้
ประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม
คะแนนที่ได
1. ขอมูลสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
20
19.28
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ
15
14.44
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย
65
62.78
(3.1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(10)
(9.44)
(3.2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
(10)
(9.67)
(3.3) ยุทธศาสตรจังหวัด
(10)
(9.33)
(3.4) วิสัยทัศน
(5)
(4.83)
(3.5) กลยุทธ
(5)
(5)
(3.6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ
(5)
(4.89)
(3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร
(5)
(4.89)
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(3.8) แผนงาน
(3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
(3.10) ผลผลิต/โครงการ
รวม

คะแนน
(5)
(5)
(5)
100

คะแนนที่ได
(4.89)
(4.94)
(4.89)
96.50

ผลการให ค ะแนนการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิน ผลยุทธศาสตรเ พื่อความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบานไผ ตามรายละเอียดหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ประเด็นการพิจารณา
1.ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพื้นฐาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
20
19.28
(1) ขอมูลเกี่ยวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/
(3)
(2.89)
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ
(2) ขอมูลเกี่ยวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
(2)
(2)
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล
เกี่ยวกับจํานวนประชากร และชวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ
(3) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา
(2)
(1.94)
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห ฯลฯ
(4) ขอมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชน การ
(2)
(2)
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ
(5) ขอมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
(2)
(1.94)
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
(6) ขอมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ
(2)
(2)
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถิ่น ภาษาถิ่น สินคาพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ
และอื่นๆ
(7) ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม
(2)
(1.50)
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
(8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพื่อการจัดทํา
(2)
(2)
แผนพัฒนาทองถิ่นหรือการใชขอมูล จปฐ.
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1.ขอมูลสภาพทั่วไป
และขอมูลพื้นฐาน
ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ตอ)

2. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ

รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(9) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ
(3)
(3)
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถิ่น โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษา
หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
15
14.44
(1) การวิเคราะหที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
(2)
(1.94)
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น นโยบายของผูบริหาร
ทองถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand4.0
(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
(1)
(1)
และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณที่
เกิดขึ้นตอการพัฒนาทองถิ่น
(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา
(2)
(1.94)
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพ
ติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถิ่น เปนตน
(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
(2)
(2)
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม
การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูทั่วไป เปนตน
(5) การวิเคราะหสงิ่ แวดลอม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติ
(2)
(1.67)
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การ
ประดิษฐที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา
(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการ
(2)
(2)
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถิ่น ดวยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสงผลตอ
การดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส)
และ T-Threat (อุปสรรค)
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รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
2. การวิเคราะห
(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
(2)
(1.94)
สภาวการณและ
เชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา
ศักยภาพ (ตอ)
หรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือ
วิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงค เพื่อแกไข
ปญหา
(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และ
(1)
(1)
การเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 25572560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผล
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิง
คุณภาพ
(9) ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
(1)
(0.94)
2557-2560 เชน ผลที่ไดรับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ
และสรุปปญหาอุปสรรค การดําเนินงานที่ผานมาและ
แนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560
3. ยุทธศาสตร
65
62.78
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
3.1 ยุทธศาสตรของ สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
(10)
(9.44)
องคกรปกครองสวน ทองถิ่น ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
ทองถิ่น
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ Thailand 4.0
3.2 ยุทธศาสตรของ สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ
(10)
(9.67)
องคกรปกครองสวน สิ่งแวดลอมของทองถิ่น และยุทธศาสตรจังหวัด และ
ทองถิ่นในเขตจังหวัด เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand 4.0
3.3 ยุทธศาสตร
(10)
(9.33)
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จังหวัด
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0
3.4 วิสัยทัศน
วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครอง
(5)
(4.83)
สวนทองถิ่น ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพที่เปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถิ่น
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รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
3.5 กลยุทธ
แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตาม
(5)
(5)
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะ
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น
3.6 เปาประสงคของ เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
(5)
(4.89)
แตละประเด็นกลยุทธ และสนับสนุนตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดที่ชัดเจน
3.7 จุดยืนทาง
ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
(5)
(4.89)
ยุทธศาสตร
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(Positioning)
ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร
3.8 แผนงาน
แผนงานหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต
(5)
(4.89)
กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่
เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ
จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว
3.9 ความเชื่อมโยง
ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่
(5)
(4.94)
ของยุทธศาสตรใน
เกิดผลผลิต / โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ภาพรวม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
3.10 ผลผลิต/
ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตที่เปนชุดหรือเปนโครงการ
(5)
(4.89)
โครงการ
ที่เปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน
เปนตน เพื่อนําไปสูการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น
ในแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปอยางถูกตองและครบถวน
รวมคะแนน
100
96.50

-332. การติดตามและประเมินผลโครงการ
แนวทางการพิ จ ารณาการติ ต ามและประเมิ น ผลโครงการ แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น สี่ ป เพื่ อ ความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ประกอบดวย
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย
(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
(2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
5 คะแนน
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับ
5 คะแนน
(12) ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑที่ควรไดเพื่อใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)
สรุปภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 25612564) เพื่อความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ของเทศบาลเมืองบานไผ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได
97.78 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้
ประเด็นการพิจารณา คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา
10
9.56
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
10
10.00
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
10
9.67
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา
10
9.67
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย
60
58.89
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
(5)
(4.89)
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ
(5)
(5)
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง
(5)
(4.78)
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5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ
5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลที่คาดวาจะไดรับ
5.12 ผลที่คาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
(5)
(4.78)
(5)
(4.89)
(5)
(5)
(5)

(4.89)
(4.89)
(4.89)

(5)
(5)
(5)

(5)
(4.89)
(5)

(5)
100

(5)
97.78

ผลการให ค ะแนนการพิ จ ารณาการติ ด ตามและประเมิ น ผลโครงการเพื่ อ ความสอดคล อ ง
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบานไผ ตามรายละเอียดหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ประเด็นการพิจารณา
รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
1. สรุปสถานการณ
เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
10
9.56
การพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ,
ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
2. การประเมินผลการนํา 1) การควบคุมที่มีการใชตัวเลขตางๆ เพื่อนํามาใช
10
10
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ
กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามที่
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนที่ไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ที่ไดกําหนดไว
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
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รายละเอียดหลักเกณฑ
คะแนนเต็ม คะแนนที่ได
3. การประเมินผลการนํา 1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
10
9.67
แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไป คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพื่อวัดวา
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพึง
พอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการ
ตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact)
โครงการที่ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
4. แผนงานและ
1) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความ
10
9.67
ยุทธศาสตรการพัฒนา สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถิ่นโดยใช SWOT Analysis/Demand
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ติดตอกัน
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency
Economy Plan : LSEP)
5. โครงการพัฒนา
ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้
60
58.89
5.1 ความชัดเจนของชื่อ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
(5)
(4.89)
โครงการ
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและดําเนิน
การเพื่อใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต
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5.2 กําหนดวัตถุประสงค มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
(5)
(5)
สอดคลองกับโครงการ ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไป
(5)
(4.78)
ของโครงการ ) มีความ ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไรกลุมเปาหมาย
งบประมาณไดถูกตอง
พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเมื่อไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง
5.4 โครงการมีความ
โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสราง
(5)
(4.78)
สอดคลองกับแผน
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริม
ยุทธศาสตร 20 ป
สรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
(5)
(4.89)
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญา
ของโครงการ) มีความ
สอดคลองกับแผนพัฒนา ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป
เศรษฐกิจและสังคม
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
แหงชาติ
หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวง
วัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล่ําทางสังคม
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินที่มีประสิทธิภาพ
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โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
(5)
(4.89)
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได
มาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3)
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
5.7 โครงการสอดคลอง โครงการพัฒนาทองถิ่นมีความสอดคลองกับหวง
(5)
(4.89)
กับยุทธศาสตรจังหวัด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถิ่นตอง
เปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นที่เปนปจจุบัน
5.8 โครงการแกไขปญหา เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพื้นฐานความพอเพียง
(5)
(4.89)
ที่ประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปน
ความยากจนหรือการ
เสริมสรางใหระเทศชาติ โครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการที่ประชาชน
ตองการเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ทองถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถิ่นที่พัฒนา
ภายใตหลักประชารัฐ
แลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) (LSEP)
5.9 งบประมาณ มีความ งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ
(5)
(5)
สอดคลองกับเปาหมาย 5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความ
(ผลผลิตของโครงการ)
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส
(Transparency)
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5.10 มีการประมาณการ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลอง
(5)
(4.89)
ราคาถูกตองตามหลัก
กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ
วิธีการงบประมาณ
ราคากลาง ราคากลางทองถิ่นมีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความ
คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของ
การนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาที่ปรากฎใน
รูปแบบอื่นๆ
มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance
5.11 มีการกําหนด
(5)
(5)
Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได (measurable) ใช
ตัวชี้วัด (KPI) และ
บอกประสิทธิผล(effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ
สอดคลองกับ
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ
วัตถุประสงคและผลที่
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
คาดวาจะไดรับ
วัตถุประสงคที่เกิดขึ้น สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ
คาดวาจะไดรับ)
ผลที่ไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการ
5.12 ผลที่คาดวาจะ
(5)
(5)
ตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่
ไดรับสอดคลองกับ
ตั้งไว การไดผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะตองเทากับ
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได
(3) ระบุสิ่งที่ตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได
รวมคะแนน
100
97.78

-393. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนการผลการดําเนินงานเทศบาลเมืองบานไผ ไดแก
1.ดานการเมืองและการบริหารจัดการ
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ มุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
มาก เปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขายตางๆ เขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการในดานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน โดยการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ
ใหเปนเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการนําหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรและ
เทศบาลเมืองบานไผ เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขและความ
พึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรร
มาภิบาล ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิดรวมวางแผนและ
รวมตัดสินใจ สงเสริมใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ทั้งในการรวม
บริหารจัดการและรวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะใหความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน
จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา
สอดคลองกับความตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพื้นที่ และนําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชใน
การบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล
อยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลได จั ด สรรงบประมาณในการสนั บ สนุ น ด า นบุ ค ลากร ด า นการพั ฒ นาชุ ม ชน เทศบาลได
ดําเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเขมแข็ง เพื่อพิจารณาโครงการพัฒนาของชุมชนและคัดเลือกโครงการที่ตองการ
และยังมีการจัดประชุมประชาคมเมืองบานไผ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมจาก 3 สวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ทําใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวม รวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ ตอการพัฒนาเมืองในรูปแบบ
ของแผนพั ฒ นาและแผนยุ ท ธศาสตร ทั้ ง ยั ง มี ก ารทบทวนยุ ท ธศาสตร วิ สั ย ทั ศ น ข องเทศบาล เพื่ อ ให เ กิ ด ทั น ต อ
สภาวการณและปญหาความตองการที่เปนปจจุบัน การติดตามการดําเนินงานของเทศบาลนั้น สามารถตรวจสอบ
ขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ โครงการ/กิจกรรม ขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งเทศบาลเมืองบานไผ ได
พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงาน การเชื่อมตอระบบ INTERNET ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู
ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนว ยงานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ ว โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
ฐานข อมู ล สารสนเทศศู น ย ข อมู ล ราชการ และไดเปด ชองทางการติด ตอโดยผา นทางเว็บ ไซดเ ทศบาลเมือ งบา น
ไผ www.banphaicity.go.th ซึ่งไดดําเนินการปรับปรุงหนาเว็บไซดเพื่อเสนอขอมูลขาวสารของเทศบาลใหเปน
ปจจุบันอยูตลอดเวลา และยังไดเปดชองทางการสื่อสารใหม คือ เฟสบุค (Facebook) เทศบาลเมืองบานไผ
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ เนนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา
ทอระบายน้ํา ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมี
ประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขต
ประปาภายในเขตเทศบาล โดยมีการวางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดม
ความคิดเห็นและประสานความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความ
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ผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ํา เพื่อไวใชเก็บกักน้ําเพื่อใชในการเกษตร รวมทั้ง
ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศน เพื่อใหเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบปายรานคายานชุมชน
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานที่ราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนา
บานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง และดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาล
รวมทั้งสงเสริมการสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการกอสรางและปรับปรุงถนน ทอระบายน้ํา และ
ทางเดินเทา ในชุมชน ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา
ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนที่อยูอาศัย
และผูสัญจรไป-มา และเพื่ออํานวยความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการพัฒนาดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ นั้น เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงแหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร น้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภค การแกไขปญหาภัยแลง และปญหาน้ําทวม เชน ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ํา
การก อ สร า งและปรั บ ปรุ งเส น ทางคมนาคม ทํา ใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญ จรไป-มา ของ
ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึง การปรับปรุงและตกแตงภูมิ
ทัศน ทั้ งเกาะกลางถนน ฟุ ตบาททางเท า ต า งๆ และมีการจัดระเบีย บปายโฆษณา เพื่อใหเกิดความเปน ระเบีย บ
สวยงาม เปนเมืองนาอยู
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรม
สรางความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุม
และการดํ า เนิ น กิ จ กรรมของกลุ มภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางทั่วถึง เพื่อใหประชาชนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู มีการจัดทําโครงการ I SEE YOU ซึ่งเปน
บริการเชิงรุก เพื่อดูแลสุขภาพ รางกาย และจิตใจของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูปวยติดบานติดเตียง ผูพิการ หญิงหลังคลอด
ทารกและผูดอยโอกาส ใหไดรับการดูแลอยางทั่วถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง
จัดใหมีสถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอนหยอนใจ และสถานที่ทํากิจกรรมรวมของครอบครัว ที่เหมาะสมสําหรับ
ทุกเพศทุกวัย อาทิเชน กอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลังเทศบาล จัดใหมีโครงการถนนคนเดินเพลิน
เมืองไผ เปนตน
4. ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจ
หนาที่ สงเสริมความรวมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรู
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ขาวสารการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได รวมถึงเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารการรับ
เรื่องราวรองทุกข คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากขึ้น พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งในดานของบุคลากร ความพรอมของสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหวางบาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล กําหนดหลักสูตรแบบทองถิ่นมีสวน
รวม เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ทั้งนี้
มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการ
เรียนตอในระดับที่สูงขึ้น ทํานุบํารุงศาสนา สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อใหศาสนสถานแตละแหงเปนศูนยรวม
จิตใจของชุมชน เป นแหลงสืบทอดสืบสานวั ฒนธรรมและเอกลักษณความเปน อีสาน โดยสนับ สนุน และสงเสริ ม
กิ จ กรรมในวั น สํ า คั ญ ต า งๆ ทางศาสนา ทํ า นุบํ ารุ งโบราณสถานต างๆ ส งเสริ มและปลุก จิต สํา นึกในการอนุ รัก ษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น และปรับใชภูมิปญญาทองถิ่น โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมเพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสูลูกหลาน
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ มีการสงเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่น มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษาภายในสังกัดและภายในองคกรอยางทั่วถึง ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ โดยเนนทั้งดานหลักศาสนาและการฝก
ปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรม
เพื่อรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งมีการเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ดวยการจัดกิจกรรมการฝกอบรม โดยสนับสนุนใหมี
การสอนภาษาตางประเทศโดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยขอนแกน
5. ดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเที่ยว
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ
ใหมีความตอเนื่องและเกิดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและ
จัดหาตลาดรองรับสินคาและบริการ สงเสริมการฝกอาชีพที่มุงเนนอาชีพที่จะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไป
ประกอบเปนอาชีพและมีรายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมใหประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแก
ประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความมั่นคงแข็งแรง โดยการประสานงาน
และเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชนและกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวัง
ที่จะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม รวมทั้งประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เนนความสัมพันธที่ดีกับมิตรประเทศตาง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บานไผ
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมื องบ า นไผ มี การกระตุน เศรษฐกิจ และการทองเที่ย วดว ยการสงเสริมและสนับ สนุน ให มี
ศูนยกลางการจับจายซื้อของ คือ การจัดทํา “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ” โดยเนนสินคาที่มีมาตรฐานทั้งทางดานราคา
และคุณภาพ และสนับสนุนสินคาจากกลุมอาชีพใหมีแหลงจําหนายพรอมจัดภูมิทัศนใหสวยงามและพัฒนาขอมูล
แหลงสินคาหัตถกรรมพื้นบานในพื้นที่ ใหเปนปจจุบันเพื่อใชเผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมใหประชาชนสามารถ

-42พึ่งพาตนเองไดทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอยางมีระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ
ที่เปนเอกลักษณของทองถิ่น พัฒนาสงเสริมอาชีพใหได มาตรฐานทุกขั้นตอน พัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ ง
รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายการประกอบอาชีพแบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
ใหมีความพรอม และมีความหลากหลายของการใหบริการมากขึ้น ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การ
เฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge
Management) ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตาม
ขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ ทั้งนี้ เปาหมายที่
สําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ใหมีความ
สมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
โดยการพัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดวยการสงเสริมใหมีการพัฒนา
ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ พัฒนาระบบรักษาความสะอาด
และการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเที่ยวในการขนถาย สราง
มูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจและความตระหนักในหนาที่ของประชาชนในการมีสวนรวม
การดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน ทําใหเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษา
ตนไม ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพื้นที่วางหรือ
พื้นที่สาธารณะใหเปนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน ดวยการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ
ดวยตนเองมากขึ้น มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวยกฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการที่อาจสงผลตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการ
จัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ และพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ รานอาหารปลอดภัย
เพื่อเสริมสรางสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี
ผลการดําเนินงาน
เทศบาลเมืองบานไผ ไดพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข โดยการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ ณ บริเวณตลาด 4 เพื่อใหมีสถานที่ใหบริการที่กวางขวาง ทันสมัย และเพื่อใหการบริการเขาถึง
ประชาชนในชุมชน มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยการสรางความรู ความเขาใจ และ
สรางทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองใหแกประชาชน เพื่อใหสามารถดูแลตัวเองและเกิดความแข็งแรงทั้งรางกาย
และจิตใจ การปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่ทิ้งขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดขอนแกน ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ที่ใชรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวม
ไปถึ งหน วยงานอื่น ๆ ในสว นของการแกไขปญหาขยะตกคางในเขตเทศบาล ไดปรับปรุงระบบการจัดเก็ บขยะให
รวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคลองกับความตองการ และปรับปรุงการรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ควบคูกับการ
จั ด ทํ า โครงการ/กิ จ กรรมที่ ส ร า งจิ ต สํ า นึ ก และการมี ส ว นร ว มแก เ ยาวชนและประชาชนในการรั ก ษาดู แ ล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประจําทุกป และตอเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในเขตเทศบาลฯ

-434. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ พบวามีปญหา
และอุปสรรคหลายประการ รวมไปถึงปญหาขอกฎหมาย การประสานงาน กลุมเปาหมาย และความสอดคลองของ
ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอแนะนําได ดังนี้
1. การใช ง บประมาณถู ก กํ า กั บ ตรวจสอบอย า งเข ม งวดจากระเบี ย บ หนั ง สื อ สั่ ง การ รวมถึ ง การ
ตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณจากหนวยตรวจสอบ เชน สตง. ทําใหการดําเนินงานบางโครงการไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ตั้งไวเทาที่ควร หรือดําเนินการไมไดเลย
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
ควรศึกษา ตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
ที่เ กี่ย วข อง และยึดหลั กการหลักความคุมคา หลั กประสิทธิภ าพ และประสิทธิผ ล เพื่ อให เกิ ดประโยชน สูงสุด แก
สวนรวม รวมทั้งตองมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อพิจารณาหาแนวทางที่จะทําให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใหปตอๆไป
2. การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม บางโครงการ ขาดการมีสวนรวมจากประชาชน
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข
ควรมีการเปดใหโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ เชน เปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา
รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหา
สําคัญของทองถิ่น เปนหลักสําคัญของการดําเนินงาน รวมทั้งการสรางจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนตระหนักถึง
ประโยชนและความสําคัญของการมีสวนรวมในการระดับตางๆ ใหมากยิ่งขึ้น

ภาคผนวก หมายเลข 1
แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560
(แยกตามสํานัก/กอง)

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
(แยกตามสํานัก/กอง)
ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
งบประมาณ
ผลการดําเนินงาน (โครงการ)
ลําดับที่
กอง/ฝาย
จายจริง
ตั้งไว
จายจริง
คิดเปนรอยละ
แลวเสร็จ อยูระหวาง ยังไม
ไม
ของงบประมาณที่ตั้งไว
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
1 งบกลาง
37,025,300 31,620,700.00
85.40
4
0
0
1
2 สํานักปลัด
6,529,500
2,643,740.00
40.49
21
0
0
5
3 กองวิชาการและแผนงาน
1,512,000
1,357,932.00
89.81
10
0
0
1
4 กองคลัง
290,100
61,905.00
21.34
5
0
0
3
5 กองชาง
12,750,000
7,740,695.15
60.71
22
0
3
4
6 กองการศึกษา
30,601,100 25,888,055.35
84.60
42
0
3
7
7 กองสวัสดิการสังคม
4,423,500
2,626,416.00
59.37
16
0
0
5
8 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5,130,000
3,705,329.10
72.23
21
0
0
5
รวม
98,261,500 75,644,772.60
76.98
141
0
6
31

รวม

หมายเหตุ : - ติดตามและประเมินผลเฉพาะงบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการตางๆ),
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง และงบเงินอุดหนุน
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 233,000,000 บาท
- โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 178 โครงการ จํานวนเงิน 98,261,500 บาท คิดเปน 42.17 ของจํานวนงบประมาณทั้งหมด

5
26
11
8
29
52
21
26
178

หมายเหตุ

ภาคผนวก หมายเลข 2
แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560
(แยกตามยุทธศาสตร)

แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
(แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา)

ยุทธศาสตร
1) ยุทธศาสตรการเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน
สินคาตามความตองการของตลาด
3) ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอม
กับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
4) ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
6) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7) ยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
8) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
และลดรายจายในการดําเนินงาน
9) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
10) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม
และความสามารถในการปฏิบัติงาน
11) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

จํานวน
โครงการ
ทั้งสิ้น
1
1

งบประมาณ
ตั้งไว
300,000
50,000

0

0

32

คิดเปนรอยล
การดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม
ไม
องงบประมา แลวเสร็จ อยูระหวาง ยังไม
จายจริง
ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ
ที่ตั้งไว
288,054
96.02
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0

0

0

0

0

10,712,000

7,227,072.15

67.47

27

0

2

3

32
38

26,594,500
42,700,800

23,441,020.79
35,268,652.10

88.14
82.59

27
31

0
0

0
3

5
4

29

6,487,000

4,356,626.00

67.16

20

0

0

9

4

603,000

381,520.00

63.27

2

0

0

2

9
8

1,304,000
2,240,000

870,494.00
1,206,594.00

66.76
53.87

6
7

0
0

0
0

3
1

7,270,200
2,604,739.56
98,261,500 75,644,772.60

35.83
76.98

19
141

0
0

1
6

4
31

24
178

ภาคผนวก หมายเลข 3
แบบสรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม
ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560
(แยกตาม สํานัก/กอง)

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน
ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
กอง/ฝาย
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

สํานักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองชาง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
รวม

(แยกตามสํานัก/กอง)
งบประมาณ
ตั้งไว

จายจริง

382,500
250,000
56,000
12,112,200
10,801,700
452,650
196,400.00

150,000.00
76,000.00
0
10,795,900.00
4,629,800.00
393,250.00
0

24,251,450.00

16,044,950.00

ผลการดําเนินงาน (โครงการ)
จายจริง
คิดเปนรอยละของ
อยูระหวาง
ยังไม
แล
ว
เสร็
จ
ไมดําเนินการ
งบประมาณที่ตั้งไว
ดําเนินการ ดําเนินการ
6
7
0
39.22
0
2
6
0
30.40
0
0
2
0
0
0
14
6
0
89.13
0
2
18
0
42.86
0
86.88
0
2
2
0
0
6
0
0
66.16

26

0

47

0

รวม

หมายเหตุ

13
8
2
20
20
4
6
73

ภาคผนวก หมายเลข 4
ภาพถายโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการจัดประเพณีแหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
ณ บริเวณถนนหนาที่วาการอําเภอบานไผ

โครงการฝกอบรมบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 42 ณ วัดคุมจัดสรร

โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โรงเรียนเทศบาลบานไผ

โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ

โครงการอบรมคัดกรองเด็กนักเรียนที่พิการทางการเรียนรู
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ

