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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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สวนที่ 1
บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่น เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การพัฒนาทองถิ่น
กําหนดก็ได แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอผูบริหาร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบ ริหารทองถิ่น เสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ตามคําสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ที่ 347/2561 ลงวันที่ 12
มิถุนายน 2561 ซึ่งประกอบดวย
(1) นายนิพนธ จรุงเกียรติ
ผูทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
(2) นายเสริม กฤษณะสุวรรณ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(3) นายพิริน ตุละรัต
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ
(4) นายจิรนันท เกียรติชัยพัฒน
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ
(5) นายบุญเหลือ เรื่องลือ
ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ
(6) พ.ต.ท.สังวร สิกขา
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(7) นายสิงหมาลัย ปาปะสิม
ผูแทนประชาคมทองถิ่น
กรรมการ
(8) สรรพากรอําเภอบานไผ
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
(9) ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานไผ
ผูแทนหนวยงาน
กรรมการ
(10) นางวาสนา พิทักษ
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(11) นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน กรรมการ/เลขานุการ
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ตอผูบริหาร
ทองถิ่ นเสนอต อสภาทองถิ่ น และคณะกรรมการพั ฒนาท องถิ่น พรอมทั้ งประกาศผลการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป
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4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นาเทศบาลเมืองบานไผไดมีการประชุมเพื่อกําหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรมสงเสริ มการปกครองท องถิ่ น เป น หลั กในการพิจ ารณากําหนดวิธีการและหว งเวลาในการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนา
วิธีการติดตามและประเมินผล
1. การติ ดตาม (Monitoring) เปนการติดตามเพื่อใหทราบวาหนว ยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม
โครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามที่กําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม
หรื อมี ป ญหาข อขัดข องประการใดที่ทํา ให ไมส ามารถดําเนิน การไดตามที่กําหนดไว โดยใหทุกหนว ยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) รายงานภายในเดือนเมษายน 2562
ครั้งที่ 2 (เมษายน 2562 - กันยายน 2562) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2562
2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ ไดแก
2.1 การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงาน
และการใชงบประมาณในแตละโครงการ สําหรับโครงการที่เปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผล
ความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสี่ป โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทําการ
สํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การดําเนินงานโครงการนั้นๆ ตอไป
2.2 การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน
การดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร
การพั ฒ นา เพื่ อเป น ข อมู ล ในการวิ เ คราะห ความสําเร็ จ ของยุทธศาสตรการพัฒ นาแตล ะดาน รวมทั้งปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตอไป
ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล
1. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
- ระดับหนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ โดยผู บังคับบัญชาในแตละหน วยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล
โครงการเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ
ระดับองคกร งานจัดทํางบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน
จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมของเทศบาล โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล
ปละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพื่อรายงานตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จึงนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหและจัดทํา
เปนรายงานการติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพื่อเสนอตอ
ผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล และประกาศใหประชาชนทราบตอไป
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2. การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ จะดําเนินการประเมินผล
ปล ะสองครั้ งภายในเดื อนเมษายนและภายในเดื อนตุล าคมของทุกป เพื่อใหเห็น วายุทธศาสตรการพัฒนาดานใด
ที่ประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาที่กําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคที่ทําใหไมประสบความสําเร็จ
หรือมียุทธศาสตรดานใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพื่อนําเสนอ
ตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนที่จะจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไป
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สวนที่ 2
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564)
เทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมือง
บานไผที่ไดแถลงตอสภาเทศบาล วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ เพื่อจัดทําเปนรายงานการติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ ที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ
ในสวนที่ 2 นี้ จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ วิสัยทัศน และยุทธศาสตร
การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใหเห็นภาพรวมของทิศทางการ
พัฒนาที่เทศบาลเมืองบานไผ ไดกําหนดไวและไดนํามาใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตอไป
1. นโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ
1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ
นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขาย
ตางๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน
1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ใหเปนเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
(Good Governance) 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพื่อใหบุคลากรและเทศบาล
เมืองบานไผ เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจ
ตอประชาชนผูรับบริการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ สงเสริม
ให เ ข า ร ว มเป น ตั ว แทนภาคประชาชน ในการเปน คณะกรรมการเพื่อทํ าหนาที่ ทั้ง ในการรว มบริ ห ารจัด การและ
รวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีป ระสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม
และทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ
ความเปนจริงของแตละพื้นที่
1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชน
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว
2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมีมาตรฐาน
และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล
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2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็น
และประสานความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณภัยแลง โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยอยาง
ทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพื่อไวเก็บกักน้ําเพื่อใชในการเกษตร
2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพื่อเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบ
ปายรานคายานชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานที่ราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพื่อให
สอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง
2.4 ดู แลจั ดการระบบเหมืองฝาย เพื่อใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาลสงเสริม
การสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน
3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพใหมี
ความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย
3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการ
สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางทั่วถึง เพื่อใหคน
ในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม
อาชญากรรมและยาเสพติด
3.3 จัด ใหมีไฟฟ าแสงสว าง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุ กพื้น ที่เพื่ อปองกัน การเกิ ด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม
3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให
ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที
3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยาง
ทั่วถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูดอยโอกาสสามารถพึ่งตนเองได
3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน สถานที่ออกกําลังกาย สถานที่พักผอน
หยอนใจและสถานที่ทํากิจกรรมรวมของครอบครัวที่เหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย
3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวย
ความรวดเร็ว
4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาที่ สงเสริมความรวมมือ
ในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ
4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางทั่วถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ
รั บ ทราบข อมู ล ข า วสารการดํ า เนิ น งาน ติ ดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได รวมถึงเพิ่ มช องทางในการ
ติดตอสื่อสาร การรับเรื่องราวรองทุกข คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากขึ้น
4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในดานของบุคลากร
ความพรอมของสถานที่ อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหวาง
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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
6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลาย
ของการใหบริการมากขึ้น ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการ
เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพื่อ
นําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ ทั้งนี้ เปาหมายที่สําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ
6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยการ
พั ฒ นาองค ค วามรู สร า งแรงจู งใจ สนั บ สนุ น การดําเนิน งานอยางต อเนื่อง สง เสริมใหมีก ารพัฒ นาความรู ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ
6.3 พั ฒนาระบบรั กษาความสะอาดและการจัดเก็บ ขยะมูล ฝอย โดยปรับ ปรุงวิธีการบริห าร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเที่ยวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจ
และความตระหนักในหนาที่ของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การชําระ
คาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน
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6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไม ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพื้นที่วางหรือพื้นที่สาธารณะ
ใหเปนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน
6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให
ชุมชนเข ามามีสว นรว มในการดําเนิน การดวยตนเองมากขึ้น มีการใชมาตรการแรงจู งใจและมาตรการบั งคับ ดว ย
กฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการที่อาจสงผลตอ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ
6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ รานอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี
2. วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (BANPHAI MUNICIPALITY VISION)
“ เมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ กาวไกลสูอาเซียน ”
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ป
เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่ใชเปน
กรอบและทิ ศทางในการพัฒนาในระยะหาป โดยกําหนดยุทธศาสตรการพั ฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ ยุ ทธศาสตร กลุ มจั งหวั ด “ร อยแก นสารสิ นธุ ” (ร อยเอ็ ด, ขอนแก น, มหาสารคาม, กาฬสิ นธุ ) ยุ ทธศาสตร
การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน และนโยบาย
ของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผที่ไดแถลงตอสภาเทศบาล ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 11 ดาน ไดแก
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด
ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
ยุทธศาสตรที่ 4 ยุ ทธศาสตร การพัฒ นามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูป การและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โดยในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองบานไผไดจัดลําดับความสําคัญใน
การพัฒนาตามกลยุทธตาง ๆ ดังนี้
1. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น
2. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด
3. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
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4.

กลยุ ทธตามยุ ทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูป โภค สาธารณูป การและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
5. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน
6. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
8. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน
8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล
9. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล
10. กลยุทธต ามยุทธศาสตรการพัฒ นาบุ คลากรใหมีคุณธรรมจริย ธรรมและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน
การปฏิบัติงาน
11. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
4. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
เทศบาลเมื อ งบ า นไผ ได จั ด สรรงบประมาณรายจ าย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 จํ า นวนทั้ ง สิ้ น
247,000,000 บาท โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายจายจําแนกตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน
ดานบริหารทั่วไป (รวม)
- แผนงานบริหารทั่วไป
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม)
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุขฯ
- แผนงานสังคมสงเคราะห
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

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

จายจริง
ป 2561
53,969,754.11
36,761,458.40
17,208,295.714
100,033,885.31
56,750,151.92
6,239,459.59
41,210.00
31,280,257.52
4,522,207.28

ประมาณการ
ป 2562
51,999,200
403,21,500
11,677,700
118,477,400
66,528,500
8,737,700
70,000
35,009,500
6,286,700
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- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
ดานเศรษฐกิจ (รวม)
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
- แผนงานการพาณิชย
ดานดําเนินงานอื่น (รวม)
- งบกลาง
รวมทั้งสิ้น

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

1,200,599.00
16,323,636.21
15,483,720.48
829,915.73
50,189,710.08
50,189,710.08
220,506,985.71

1,845,000
19,120,400
17,691,400
1,429,000
57,403,000
57,403,000
247,000,000

หนวยงานตางๆ ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผไดนํางบประมาณ จํานวน 247,000,000 บาท ที่ไดรับ
จัดสรรนี้ ไปใชในการดําเนินงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ ทั้งในสวนที่เปนงานบริการที่มีลักษณะเปนงานประจํา
และการดําเนินกิจกรรมที่กําหนดไวตามโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลที่ไดแถลง
ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลทั้ง 11 ดาน
ซึ่งในตารางที่ 1 จะเปนการแสดงขอมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใชในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาตางๆในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อใหเห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหารและการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในชวงสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามที่ไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) ดังที่ไดกลาวขางตน
ตารางที่ 2 การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลว
ใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน
สินคาตามความตองการของตลาด
ยุทธศาสตรที่ 3 การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง
ของการคมนาคมทางบก
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
และลดรายจายในการดําเนินงาน
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการประทับใจ
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม
และความสามารถในการปฏิบัติงาน

จํานวนงบประมาณ
ที่ไดรับการจัดสรร

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด

150,000

0.16

0

0

0

0

16,111,300

17.54

27,010,000

29.40

42,663,000

46.44

3,645,000

3.97

626,300

0.68

120,000

0.13

1,502,000

1.64
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ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
รวมทั้งสิ้น

33,600
91,861,200

0.04
100.00

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

11

สวนที่ 3

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2562
เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2562 โดยเก็บ
ขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการทั้งขอมูลในเชิงปริมาณ แลวนํามาสรุปเปนภาพรวมของ
การดําเนินงานของเทศบาล
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
1) โครงการพัฒนาที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดแนวทางใหทองถิ่นนําแผนพัฒนาสี่ป มาใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา
จึงใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปนหลักในการพิจารณา โดยแสดงขอมูลใหเห็นจํานวนโครงการและ
งบประมาณที่ไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเปาหมายในการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562) เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2562 และแสดงขอมูลการดําเนินการและการใชงบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 247,000,000 บาท
โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 163 โครงการ จํานวนเงิน 91,861,200 บาท
คิดเปน 37.19 ของจํานวนงบประมาณทั้งหมด
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีเปาหมายในการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจํานวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตรและแผนงาน

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

จํานวนโครงการ
ตาม
โครงการ
แผนพัฒนา
ที่ไดรับ

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
งบประมาณ
ที่ไดรับ

1

1

150,000

150,000

1

0

100,000

0

1

0

500,000

0

5
9
1

30
10
0

5,544,000
1,365,000
100,000

15,211,300
900,000
0
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ยุทธศาสตรและแผนงาน
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชน
มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน
2. แผนงานการศึกษา
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
4. แผนงานสาธารณสุข
5. แผนงานสังคมสงเคราะห
6. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
7. แผนงานงบกลาง
ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและ
การสรางเครือขายพัฒนาเมือง
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานเคหะและชุมชน
3. แผนงานสังคมสงเคราะห
4. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
5. แผนงานงบกลาง
6. แผนงานการศึกษา
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
8. แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
และลดรายจายในการดําเนินงาน
1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการประทับใจ
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน
3. แผนงานการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
2. แผนงานการศึกษา
3. แผนงานสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
1. แผนงานการศึกษา
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวมทั้ง 11 ยุทธศาสตร

จํานวนโครงการ
ตาม
โครงการ
แผนพัฒนา
ที่ไดรับ

จํานวนงบประมาณ
ตามแผนพัฒนา
งบประมาณ
ที่ไดรับ

36
1

41
1

30,074,000
150,000

26,710,000
300,000

19
3
5
7
2
3
4

11
3
7
5
2
2
4

7,475,000
439,000
1,505,000
960,000
850,000
240,000
43,950,000

975,000
330,000
620,000
570,000
90,000
200,000
39,878,000

9
1
1
10
1
1
15
3

6
1
1
9
1
1
13
0

1,680,000
50,000
20,000
3,090,000
100,000
100,000
2,880,000
300,000

790,000
10,000
20,000
1,650,000
100,000
150,000
925,000
0

1
5

1
3

500,000
305,000

486,300
140,000

2
1
5

1
1
0

705,000
100,000
1,550,000

20,000
100,000
0

6
1
1

5
2
0

1,855,000
400,000
500,000

1,055,000
447,000
0

1
7
169

1
0
163

33,600
5,400,000
113,320,600

33,600
0
91,861,200
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จากตารางที่ 3 แสดงวาในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุ
โครงการตามยุทธศาสตร ทั้ง 11 ดาน จํานวน 169 โครงการ ประมาณการงบประมาณไวทั้งสิ้น 113,320,600 บาท
ไดนํามาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 163 โครงการ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 91,861,200 บาท คิดเปนรอยละ 96.44 ของโครงการทั้งหมด และคิดเปนรอยละ 81.06 ของ
ประมาณการทั้งหมด สํา หรับ โครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา แสดงใหเ ห็นว าเทศบาลเมืองบานไผไดจัด สรร
งบประมาณ โดยพิจารณาตามลํ าดับความสําคัญเนนการสงเสริ มและพัฒนาใหป ระชาชนมีสุขภาพดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งเปนปญหาที่มีผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท
2) การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)
เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ไดนําเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ขอมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา และการเบิกจายเงินงบประมาณที่ใชจริงของโครงการที่ไดรับงบประมาณ
เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได ดังนี้
โครงการที่ไดรับงบประมาณ
- โครงการดําเนินการแลวเสร็จ
- โครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
- โครงการที่ยังไมดําเนินการ

163
40
58
65

โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ

คิดเปนรอยละ 24.54 ของโครงการทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 35.58 ของโครงการทั้งหมด
คิดเปนรอยละ 39.88 ของโครงการทัง้ หมด

2.1 จํานวนโครงการ ที่ จะดําเนินการทั้งสิ้น 163 โครงการ ปรากฏว าโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็ จ
จํานวน 40 โครงการ (คิดเปนรอยละ 24.54) รวมใชงบประมาณทั้งสิ้น 6,837,953.80 บาท ประกอบดวย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)

ใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น (บาท)

คิดเปน
รอยละ

1

โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย

20,000

1,518.00

7.59

2

โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ

20,000

20,000.00

100

3

โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ

20,000

4

โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย

20,000

10,000.00

50

5

อุดหนุนศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรบานไผ

500,000

500,000.00

100

6

อุดหนุนศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด อําเภอบานไผ

25,000

25,000.00

100

7

อุดหนุนศูนยปฏิบตั ิการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแกน

30,000

30,000.00

100

8

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยคุมใหม
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกตะวันออกศาลา
กลางบาน (ชุมชนหลักสิบสี่)

317,000

312,000.00

98.42

130,000

126,000.00

96.92

10 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ซอยเจริญสุข 5 (ชวงที่ 2)

165,000

163,000.00

98.79

11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนภายในหมูบานนิยม

387,000

386,000.00

99.74

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสงคบัวลีแว

324,000

318,100.00

98.18

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประธานสามัคคี

214,000

214,000.00

100

9

20,000.00

100

14
ที่

โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)

ใชงบประมาณ
ทั้งสิ้น (บาท)

คิดเปน
รอยละ

40,000

40,000.00

100

15 โครงการคาใชจายการพัฒนา/ปรังปรุง หองสมุด

200,000

200,000.00

100

16 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู

100,000

100,000.00

100

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล
18 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูโครงสรางวิศวกรรมพื้นฐานฯ (ท.1)

33,600
2,200,000

33,600.00
100
2,178,000.00 99.00

19 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูโครงสรางวิศวกรรมพื้นฐานฯ (ท.2)
20 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคฯ

300,000

278,988.80

93.00

21 โครงการจัดวันเด็กแหงชาติ

150,000

133,225.00

88.82

22 โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาน

70,000

68,127.00

97.32

23 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนบานไผเกมส

70,000

69,506.00

99.29

24 โครงการจัดการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส

70,000

41,242.00

58.92

25 โครงการจัดงานประเพณีขึ้นปใหม

50,000

36,842.00

73.68

26 โครงการจัดงานประเพณีบญ
ุ กุมขาวใหญ

50,000

50,000.00

100

27 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

100,000

28 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดศรีบุญเรือง

50,000

50,000.00

100

29 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดปาชัยวารินทร

20,000

20,000.00

100

30 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดสะอาดโนนงาม

50,000

50,000.00

100

150,000

28,050.00

18.7

40,000

30,951.00

77.38

33 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

150,000

16,290.00

10.86

34 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

30,000

29,410.00

98.03

850,000

850,000.00

100

36 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

10,000

9,805.00

98.05

37 โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน

10,000

9,737.00

97.37

38 โครงการชุมชนรวมพลังลดโลกรอน

10,000

9,691.00

96.91

39 โครงการทอดผาปาขยะ

20,000

19,300.00

96.5

40 โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม

10,000

9,859.00

98.59

7,005,600

6,837,953.80

97.61

31 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชนฯ
32 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ในเขตฯ

35 เงินสมทบทุนใหกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ

รวมทั้งสิ้น

349,712.00 349.71

15

ที่

2.2 จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 163 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่อยูระหวางดําเนินการ
จํานวน 58 โครงการ (คิดเปนรอยละ 35.58 ) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 75,210,600 บาท ประกอบดวย
โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน

2

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)

จายจริง
ณ มี.ค.2562
(บาท)

คิดเปน
รอยละ

5,000

-

-

โครงการจัดการเลือกตั้ง

500,000

11,206.00

2.24

3

โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ

500,000

800.00

0.16

4

โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล

5

โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนน ทางเทาและการจราจร

30,000
190,000

-

-

6

โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)

15,000

7,000.00

46.67

7

โครงการเผยแพรความรูการปองกันและระงับอัคคีภัยฯ

10,000

-

-

8

โครงการฝกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ

25,000

-

-

9

โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชว งเทศกาล

50,000

13,984.00

27.97

10 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม

150,000

23,460.00

15.64

11 คาขยายเขตประปา

300,000

-

-

12 คาขยายเขตไฟฟา

300,000

153,605.44

51.20

13 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังรานอาหารตะวันนา

682,000

-

-

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเขาอางเก็บน้ําหวยทราย
15 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ
ซอยแยกซอยราชการ
16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนน

333,000
292,000

-

-

229,000

-

-

17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ

273,300

-

-

18

273,000

-

-

543,000

-

-

1,355,000

-

-

962,000

-

-

390,000

-

-

563,000

-

-

1,870,000

-

-

เจนจบทิศ ซอย 8 (แยกที่ 1)

ถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (แยกที่ 2)
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมระบบระบายน้ํา ซอยสาธารณะ ซอยแยก
ถนนทองประเสริฐ ซอย 12

19 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/9
20 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนเอีย่ มไพบูลย
ซอย 2 (หนาโรงงานเย็บผา)

21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมบัติพฒ
ั นา (ฝง
ทิศเหนือ)
22 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมหวัง-สังวาลย ซอย 3
23 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสุขาภิบาล 2
(ฝงทิศตะวันตก)
24 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก
(ดานทิศตะวันออก)

16
ที่

โครงการ/กิจกรรม

25 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก .
ซอย 3
26 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนา
องคการโทรศัพท (TOT)

งบประมาณ
จายจริง
ตั้งไว (บาท)
ณ มี.ค.62 (บาท)
652,000
-

คิดเปน
รอยละ

-

399,000

-

-

1,470,000

-

-

28 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนศาลเจา ซอย 3

237,000

-

-

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจริญสุข 3

266,000

-

-

30 เงินคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)

1,000,000

-

-

31 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ

300,000

15,705.00

5.24

32 โครงการพัฒนาพนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

147,000

137,390.00

93.46

33 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

600,000

294,345.00

49.06

34 โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน

380,000

184,685.00

48.60

2,335,000

1,167,050.00

49.98

36 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัวสวนเพิ่ม : Top Up)

237,000

108,500.00

45.78

37 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน

110,000

52,500.00

47.73

38 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล

3,276,000

1,713,600.00

52.31

39 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

1,570,000

531,554.30

33.86

40 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.

3,460,000

1,735,588.32

50.16

41 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.

7,210,000

3,732,640.00

51.77

42 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

262,000

261,800.00

99.92

43 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล

760,000

366,520.00

48.23

44 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

300,000

129,236.80

43.08

45 โครงการจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาน

75,000

51,727.00

68.97

46 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูสูงอายุ

30,118,000

14,660,300.00

48.68

47 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูพิการ

8,640,000

4,033,600.00

46.69

48 โครงการสงเคราะหเบีย้ ยังชีพผูปวยเอดส
49 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายได
ระหวางเรียน

270,000
350,000

134,000.00
-

49.63
-

50 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน

280,000

68,000.00

24.29

51 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนในเขตฯ

30,000

-

-

52 โครงการชาวบานไผรวมใจลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา

10,000

7,230.00

72.30

53 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม

10,000

-

-

54 โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดลอมดี

10,000

1,230.00

12.30

55 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก

20,000

19,672.50

98.36

27 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทรกนก

35 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

17
ที่

โครงการ/กิจกรรม

56 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม และทัศนศึกษาดูงาน

งบประมาณ
จายจริง
ตั้งไว (บาท)
ณ มี.ค.62 (บาท)
10,000
9,890.00

57 ปะผุรถเก็บขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0058 ขอนแกน

90,000

-

-

486,300

190,880.00

39.25

75,210,600

29,817,699.36

39.65

58 อุดหนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมฯ
รวมทั้งสิ้น

คิดเปน
รอยละ
98.90

2.3 จํานวนโครงการ ที่จะดําเนินการทั้งสิ้น 163 โครงการ ปรากฏวาโครงการที่ยังไมดําเนินการ จํานวน
65 โครงการ (คิดเปนรอยละ 39.88 ) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 9,645,000 บาท ประกอบดวย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณตั้งไว (บาท)

1

โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกพนักงานและลูกจาง

100,000

2

โครงการฝกอบรมทบทวนเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน

3

โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพฯ

4

โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร.

5

โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครดานการปองกันฯ

6

โครงการกฎหมายควรรู

80,000

7

โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

10,000

8

โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน

9

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ

20,000
400,000
10,000
100,000

100,000
50,000

10 คาทดแทนกรณีสภาพแวดลอมเสือ่ มโทรมเนื่องจากระบบกําจัดมูลฝอยฯ

100,000

11 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

50,000

12 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา

200,000

13 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

150,000

14 โครงการคาใชจายรณรงคเพื่อในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
15 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานฯ (SBMLD)

30,000
1,000,000

16 โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาฯ

200,000

17 โครงการสงเสริมกิจกรรมของศูนยการเรียนรูดานการทองเที่ยวในสถานศึกษา

100,000

18 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน
19 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา
แผนพัฒนาทางการศึกษาดีเดน

390,000

20 โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาฯ

250,000
50,000

21 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน

646,000

22 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

150,000

23 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ

150,000

24 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผ

50,000
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ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณตั้งไว (บาท)

25 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรค

35,000

26 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานเกิ้ง

35,000

27 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผประถมศึกษา

35,000

28 เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดจันทรประสิทธิ์

35,000

29 เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ

35,000

30 เงินอุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ

35,000

31 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองลุมพุก

35,000

32 เงินอุดหนุนโรงเรียนจตุรมิตรบานไผ

35,000

33 โครงการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในเขตฯ

200,000

34 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบานไผ

100,000

35 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

20,000

36 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

14,000

37 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

10,000

38 โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ

10,000

39 โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

200,000

40 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนศูนยการเรียนรูส ถานีรถไฟบานไผ

500,000

41 โครงการแขงขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
42 โครงการสงเสริมพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาล
เขารวมการแขงขันกีฬา

85,000
15,000

43 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ ชุมชนหมูสี่พัฒนาและชุมชนโพธิ์สวรรค

100,000

44 โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา

150,000

45 โครงการจัดงานวันสงกรานต

250,000

46 โครงการสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น

50,000

47 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธิ์ชัยบานไผ

20,000

48 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธิ์ศริ โิ สภณ

20,000

49 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดเอี่ยมไพบูลย

50,000

50 โครงการกอสรางที่ประดิษฐานพระพุทธรูป

35,000

51 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง)
52 โครงการกอสรางอางแปรงฟนสําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง)

900,000

53 โครงการกอสรางอางแปรงฟนสําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2

100,000

54 โครงการเทลานคอนกรีต ค.ส.ล. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง)

250,000

55 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

100,000

56 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส

100,000

50,000

19
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณตั้งไว (บาท)

57 โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ

20,000

58 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสริมบทบาทการพัฒนาสตรี

200,000

59 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสรางภาวะผูนําฯ

500,000

60 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่ การเรียนรูและแกไขปญหา

100,000

61 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

50,000

62 โครงการเรารักบานไผ

150,000

63 โครงการวันเยาวชน

100,000

64 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
65 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําริ
ดานสาธารณสุข (ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 26 แหงๆละ 20,000 บาท
รวม 520,000 บาท)

10,000
520,000

รวมทั้งสิ้น

9,645,000

2.4 ครุภัณฑที่ไดรับงบประมาณ ทั้งสิ้น 36 รายการ ดําเนินการจัดซื้อแลวเสร็จ 11 รายการ (คิดเปน
รอยละ 30.56) ใชงบประมาณทั้งสิ้น 1,644,680 บาท ประกอบดวย
ที่

รายการ

1
2
3
4
5

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED สี
ติดตั้งชุดลูกขาย หอกระจายขาวแบบไรสายพรอมติดตั้งภายในเขตฯ
จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยพรอมติดตั้ง
จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง

6
7
8
9
10
11

จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายใหกับชุมชนภายในเขตฯ
จัดซื้อเกาอี้ทํางาน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
งบประมาณ
หนวยงาน
ตั้งไว (บาท) จายจริง (บาท) ที่รับผิดชอบ
22,000
22,000.00
กองคลัง
17,000
17,000.00
กองคลัง
450,000
448,680.00 กองวิชาการฯ
480,000
480,000.00
กองชาง
กองสาธารณสุขฯ
15,000
15,000.00
10,000
66,000
36,000
44,000
500,000
6,000
1,646,000

10,000.00 กองการศึกษา
66,000.00 กองการศึกษา
36,000.00 กองการศึกษา
44,000.00 กองการศึกษา
500,000.00 กองการศึกษา
6,000.00 กองสวัสดิการฯ
1,644,680

20
2.5 ครุภัณฑที่ไดรับงบประมาณ ทั้งสิ้น 36 รายการ อยูระหวางดําเนินการ 17 รายการ (คิดเปน
รอยละ 47.22) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 7,343,400 บาท ประกอบดวย
ที่

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

รายการ

จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ 10
จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา
จัดซื้อเลื่อยยนต
จัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) แบบไรสาย ภายในเขตฯ
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบขอเกีย่ ว
จัดซื้อโตะพรอมเกาอี้สํานักงาน
จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ
จัดซื้อเครื่องตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด
จัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้าํ ตาลในกระแสเลือด
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต
จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ
จัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
จัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจติ อล
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา

รวมทั้งสิ้น

งบประมาณตั้งไว
(บาท)
500,000
135,000
75,000
2,000,000
3,500,000
11,500
20,000
30,000
4,000
5,000
5,900
500,000
500,000
5,000
21,000
22,000
9,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัด
งานปองกันฯ
งานปองกันฯ
งานปองกันฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ
กองสวัสดิการฯ

7,343,400

2.6 ครุภัณฑที่ไดรับงบประมาณ ทั้งสิ้น 36 รายการ ยังไมดําเนินการ 8 รายการ (คิดเปนรอยละ
22.22) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 367,600 บาท ประกอบดวย
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน
ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในองคกร
จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล
จัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต
จัดซื้อเครื่องตัดแตงพุมไม
จัดซื้อชั้นวางหนังสือ
ติดตั้งผามานภายในอาคาร Youth Park
จัดซื้อโตะประชุมพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ที่นั่ง
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณตั้งไว
(บาท)
51,200
60,000
70,000
78,000
20,400
15,000
50,000
23,000
367,600

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองคลัง
กองวิชาการฯ
กองวิชาการฯ
กองชาง
กองชาง
กองการศึกษา
กองการศึกษา
กองการศึกษา

21
3) การติ ดตามและประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานโครงการ/กิ จ กรรม ที่ ไ ม ป รากฏตามเทศบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562
- โครงการ/กิจกรรม ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 3
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 3 โครงการ งบประมาณตั้งไวทั้งสิ้น 9,314,000 บาท ประกอบดวย
ที่
1
2
3

โครงการ
โครงการจางตกแตงหองประชุมประชาเมืองไผ
โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร
โครงการจัดซื้อรถกวาดถนนและดูดฝุนถนน
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณ
ตั้งไว (บาท)
200,000
114,000
9,000,000.00
9,314,000

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองสาธารณสุขฯ

หมายเหตุ

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณและจํานวนโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จของแตละยุทธศาสตร

จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นไดวา
ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00
ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ –
ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 40 โครงการ แลวเสร็จ 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.50
ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 42 โครงการ แลวเสร็จ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29
ยุทธศาสตรที่ 6 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 34 โครงการ แลวเสร็จ 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 26.47
ยุทธศาสตรที่ 7 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 31.25
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ยุทธศาสตรที่ 8 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 4 โครงการ แลวเสร็จ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00
ยุทธศาสตรที่ 9 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 2 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ ยุทธศาสตรที่ 10 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 7 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ ยุทธศาสตรที่ 11 จํานวนโครงการที่ไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00
แผนภูมิที่ 2 แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา

จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นไดวา
ยุทธศาสตรที่ 1 งบประมาณตั้งไว 150,000 บาท จายจริง 28050 บาท คิดเปนรอยละ 18.70 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 2 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 3 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 4 งบประมาณตั้งไว 16111300 บาท จายจริง 1731097.44 บาท คิดเปนรอยละ 10.74 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 5 งบประมาณตั้งไว 27010000 บาท จายจริง 13075008.22 บาท คิดเปนรอยละ 48.41
ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 6 งบประมาณตั้งไว 42663000 บาท จายจริง 20553569.50 บาท คิดเปนรอยละ 48.18 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว
ยุ ทธศาสตร ที่ 7 งบประมาณตั้ งไว 3645000 บาท จ ายจริ ง 839147 บาท คิดเป น รอยละ 23.02 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว
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ยุ ท ธศาสตร ที่ 8 งบประมาณตั้ ง ไว 626300 บาท จ า ยจริ ง 230880 บาท คิด เป น ร อยละ 36.86 ของ
งบประมาณที่ ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 9 งบประมาณตั้งไว 120000 บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณที่ตั้งไว
ยุ ท ธศาสตร ที่ 10 งบประมาณตั้ ง ไว 1502000 บาท จ า ยจริ ง 164301 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 10.94 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว
ยุทธศาสตรที่ 11 งบประมาณตั้งไว 33600 บาท จายจริง 33600 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณ
ทีต่ ั้งไว

