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ค าน า 
 

                 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของเทศบาลที่มีความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล บริการ
ประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน” และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการแปลงสู่การปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีแล้ว การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการส าคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งข้อมูลจากการติดตามประเมินผลที่ได้ ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประกอบการก าหนดนโยบาย 
และเป็นข้อมูลป้อนกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ปรับแนวทางการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

                เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประจ าปี 2562 จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงานท้องถิ่น และน าไปสู่การมี  
ส่วนร่วมในการพัฒนาให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือให้เทศบาลมีการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนมีความเข้มแข็ง     
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548  
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2561 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะด าเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
ด าเนินการภายใต้ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล การพัฒนาท้องถิ่น
ก าหนดก็ได ้แล้วให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ตามค าสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ 347/2561 ลงวันที่ 12  
มิถุนายน 2561 และค าสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ที่ 374/2562 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วย 
 (1) นายนิพนธ์  จรุงเกียรติ               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ 
 (2) นายเสริม  กฤษณะสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (3) นายพิริน  ตุละรัต ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ กรรมการ 
 (4) นายจิรนันท์  เกียรติชัยพัฒน         ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่    กรรมการ 
                (5) นายบุญเหลือ  เรื่องลือ           ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่    กรรมการ 
                (6) พ.ต.ท.สังวร  สิกขา    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                     กรรมการ 
                (7) นายสิงห์มาลัย  ปาปะสิม ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น                     กรรมการ 
 (8) สรรพากรอ าเภอบ้านไผ่ ผู้แทนหน่วยงาน        กรรมการ 
               (9) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่      ผู้แทนหน่วยงาน                              กรรมการ 
         (10) นางสาวเรณู  พร้อมพรั่ง               รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่   กรรมการ 

                  (11) นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสง่า ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการ/เลขานุการ   

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคม    
ของทุกปี 
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 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการประชุมเพ่ือก าหนด

แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ  ของกรม-
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณาก าหนดวิธีการและห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม (Monitoring)  เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการประจ าปีหรือไม่ 
หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามที่ก าหนดไว้ โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ครั้งที ่1  (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2562 
ครั้งที่ 2  (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)  รายงานภายในเดือนธันวาคม 2562 

      

 2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
      2.1  การประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการด าเนินงาน

และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล
ความส าเร็จของเป้าหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการท าการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การด าเนินงานโครงการนั้นๆ  ต่อไป  

       2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความส าเร็จใน    
การด าเนินงานโครงการ และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน  รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป  

 

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ   
  - ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท  และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผล
โครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 
 -  ระดับองค์กร งานจัดท างบประมาณ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน     
จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล  โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผล
ปีละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดท า
เป็นรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพ่ือเสนอ
ต่อผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
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 2. การติดตามประเมินความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะด าเนินการประเมินผล     
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใด         
ที่ประสบความส าเร็จเป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ
หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะผู้บริหารเป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ครั้งต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพ่ือจัดท าเป็นรายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
 ในส่วนที่ 2 นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์   
การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของทิศทางการ
พัฒนาที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ก าหนดไว้และได้น ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ต่อไป 
 

1. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่    
1.  นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 

 นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนองค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย  
ต่างๆ  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน 
  1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงานเพ่ือให้บุคลากรและเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความพึงพอใจ
ต่อประชาชนผู้รับบริการ  ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล     
ให้เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน  และร่วมตัดสินใจ ส่งเสริม
ให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ทั้งในการร่วมบริหารจัดการและ        
ร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
  1.3 จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้
ความส าคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอย่ างเป็นธรรม
และท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
ความเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที ่
  1.4 น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ครบวงจรทุกชุมชน     
ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว  
 

 2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน รางระบายน้ า ท่อระบายน้ าให้มีมาตรฐาน
และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติ ดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 
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  2.2 วางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดมความคิดเห็น
และประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาป้องกันและเตรียมความพร้อมในการรับ
สถานการณ์ภัยแล้ง  โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยอย่าง
ทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ าเพ่ือไว้เก็บกักน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร 
  2.3 ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์เพ่ือเกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบ
ป้ายร้านค้าย่านชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับการพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง 
  2.4  ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าในการเกษตรตลอดฤดูกาลส่งเสริม     
การสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 

3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของ
สมาชิกในครอบครัว  ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มและการด าเนินกิจกรรม
ของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มอาชีพให้มี
ความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย 
  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยการ
สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้คน
ในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม 
อาชญากรรมและยาเสพติด 
  3.3 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เพ่ือป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
  3.4 จัดให้มีรถพยาบาลฉุกเฉินให้บริการรับส่งผู้ประสบภัยและผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบภัยให้ถึงสถานพยาบาลและได้รับการ
รักษาอย่างทันท่วงท ี
  3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ให้ได้รับการดูแลอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  3.6 จัดให้มีสนามกีฬาและศูนย์กีฬาส าหรับประชาชน  สถานที่ออกก าลังกาย  สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจและสถานที่ท ากิจกรรมร่วมของครอบครัวที่เหมาะสมส าหรับทุกเพศทุกวัย 
  3.7 จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทย์และบริการส่งต่อผู้ป่วยด้วย
ความรวดเร็ว 
 

 4. นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
กับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอ านาจหน้าที่ ส่งเสริมความร่วมมือ    
ในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ 
  4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอ
รับทราบข้อมูลข่าวสารการด าเนินงาน ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ รวมถึง เพ่ิมช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ค าร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากขึ้น 
  4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของบุคลากร  
ความพร้อมของสถานที่  อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหว่าง 
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บ้าน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล  ก าหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วนร่วม  เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง     
การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งนี้ มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น 
  4.4 ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนให้มีการสอนภาษาต่างประเทศและ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย 
  4.5 ท านุบ ารุงศาสนา  วัดวาอาราม  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือให้ศาสนสถานแต่ละแห่ง
เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  เป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน โดยจะสนับสนุน
และส่งเสริมกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ ทางศาสนา  ท านุบ ารุงโบราณสถานต่าง ๆ  
  4.6 ส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  และปรับใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสู่ลูกหลาน 
 

 5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ ให้มีความต่อเนื่องและเกิด
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินค้าและ
บริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้ 
ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้  
  5.2 ส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้
ประชาชนรักการออม ปลุกจิตส านึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม
ออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง 
  5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
และกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม  
  5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตร
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 

 6. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้มีความพร้อม และมีความหลากหลาย
ของการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการ
เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตามข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือ
น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการ ทั้งนี้ เป้าหมายที่ส าคัญ ก็คือ ต้องการให้ประชาชนมี
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ 
  6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านโดยการ
พัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้  ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมขึ้น สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ 
  6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจ านวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้างมูลค่าในการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจ
และความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การช าระ
ค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน 



7 
 
  6.4 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาต้นไม้  ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่สาธารณะ
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม ส าหรับออกก าลังกายและท ากิจกรรมร่วมกัน 
  6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยตนเองมากขึ้น มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วย
กฎหมาย ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
  6.6 พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี  
 

2.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   (BANPHAI MUNICIPALITY VISION) 
    “  เมืองน่าอยู ่ คู่ธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  ก้าวไกลสู่อาเซียน ” 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็นกรอบและ

ทิศทางในการพัฒนา โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12, แผนพัฒนาภาค, แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัด, แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ได้แก่ ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, 
กาฬสินธุ์) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
เมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 11 ด้าน ได้แก ่ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมปริมาณการจ าหน่ายสินค้าส าคัญท่ีมีอยู่แล้วให้มากขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้าตามความต้องการของตลาด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอาศัยที่ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต 
        และทรัพย์สิน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการด าเนินงาน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
   

 โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดล าดับความส าคัญในการ
พัฒนาตามกลยุทธ์ต่าง ๆ  ดังนี้ 

  1. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเพิ่มปริมาณการจ าหน่ายสินค้าส าคัญท่ีมีอยู่แล้วให้มากขึ้น 
                1.1  ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้ามากขึ้น  

2. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินค้าตามความต้องการของตลาด    
 2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและแรงงานตามความต้องการของตลาด  

3. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก    
  3.1 ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก    
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4. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรั กษ์
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอาศัยที่ยั่งยืน    

  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ของเมือง และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว   
  4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 
 5. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน  
  5.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบให้ได้มาตรฐาน 

6. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

  6.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
  6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

7. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง 
  7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง 

8. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และลดรายจ่ายในการด าเนินงาน 
  8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได้ของเทศบาล 

9. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
  9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการให้บริการของเทศบาล 

10. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
10.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน      
การปฏิบัติงาน 

 11. กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  11.1 การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

4. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น  
247,000,000 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1   แสดงรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 
 

ด้าน/แผนงาน 

 

จ่ายจริง 

ปี 2560 

จ่ายจริง 

ปี 2561 

ประมาณการ 

ปี 2562 
ด้านบริหารทั่วไป (รวม) 
- แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม) 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุขฯ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

40,844,997.36 
32,907,264.19 
7,937,733.17 

106,956,777.63 
55,836,835.55 
8,391,823.57 

139,757.00 
34,570,283.11 
5,682,608.40 

53,969,754.11 
36,761,458.40 
17,208,295.71 
99,089,775.31 
55,806,041.92 
6,239,459.59 

41,210.00 
31,280,257.52 
4,522,207.28 

51,999,200 
40,321,500 
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 
ด้านเศรษฐกิจ (รวม) 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย์ 
ด้านด าเนินงานอ่ืน  (รวม) 
- งบกลาง 

2,335,470.00 
10,151,437.21 

9,480,898.58 
670,538.63 

50,138,939.61 
50,138,939.61 

1,200,599.00 
16,313,636.21 
15,483,720.48 

829,915.73 
50,189,710.08 
50,189,710.08 

1,845,000 
19,120,400 
17,691,400 
1,429,000 

57,403,000 
57,403,000 

รวมทั้งสิ้น 208,092,151.81 219,562,875.71 247,000,000 
  

 หน่วยงานต่างๆ  ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้น างบประมาณ จ านวน 247,000,000 บาท ที่ได้รับ
จัดสรรนี้ ไปใช้ในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจ า   
และการด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลง
ต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลทั้ง 11 ด้าน   
 ซึ่งในตารางที่ 1 จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาต่างๆในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของผู้บริหารและการจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2564) ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 

ตารางท่ี 2  การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์  
จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเพ่ิมปริมาณการจ าหน่ายสินค้าส าคัญที่มีอยู่แล้ว 
ให้มากขึ้น 

150,000 0.16 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  
สินค้าตามความต้องการของตลาด 

0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเตรียมความพร้อมกับการเป็นศูนย์กลาง 
ของการคมนาคมทางบก 

0 0 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน 

16,111,300 17.49 

ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 27,010,000 29.32 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

42,923,000 46.59 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
และการสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง 

3,645,000 3.96 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
และลดรายจ่ายในการด าเนินงาน   

626,300 0.68 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการบริการประทับใจ   

120,000 0.13 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1,502,000 1.63 
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ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   33,600 0.04 

รวมทั้งสิ้น 92,121,200 100.00 
 
หมายเหตุ  :  ติดตามและประเมินผลเฉพาะงบด าเนินการ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (โครงการต่างๆ), งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
และงบเงินอุดหนุน   
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ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 

 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ด าเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562 โดยเก็บ
ข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ ของทุกส่วนราชการทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณ แล้วน ามาสรุปเป็นภาพรวมของ
การด าเนินงานของเทศบาล   

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาท้องถิ่น มาใช้เป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เป็นหลักในการพิจารณา โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการ
และงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเป้าหมายในการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) เปรียบเทยีบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 และแสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง โดยแยกตามยุทธศาสตร์   
การพัฒนา  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 247,000,000 บาท  
โครงการตามเทศบัญญัติ จ านวน 163 โครงการ จ านวนเงิน 92,121,200 บาท  
คิดเป็น 37.30 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมด 

 

     ตารางท่ี 3 แสดงจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ที่มีเป้าหมายในการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
 ตาม

แผนพัฒนา 
โครงการ 
ที่ได้รับ 

ตามแผนพัฒนา งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพ่ิมปริมาณการจ าหน่ายสินค้าส าคัญ 
ที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

150,000 

 
 

150,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาทกัษะและคุณภาพแรงงาน 
สินค้าตามความต้องการของตลาด 
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

100,000 

 
 

0 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมความพร้อมกับการเป็น
ศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 
1 

 
 
0 

 
 

500,000 

 
 

0 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือการอาศัย       
ที่ย่ังยืน 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
5 
9 
1 

 
 
 

30 
10 
0 

 
 
 

5,544,000 
1,365,000 

100,000 

 
 
 

15,211,300 
900,000 

0 
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ยุทธศาสตร์และแผนงาน จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 
 ตาม

แผนพัฒนา 
โครงการ 
ที่ได้รับ 

ตามแผนพัฒนา งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

36 
1 

 
 

41 
1 

 
 

30,074,000 
150,000 

 
 

26,710,000 
300,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชน 
มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
7. แผนงานงบกลาง 

 
 

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 
830,000 
90,000 

200,000 
39,878,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมความเข้มแข็งของชมุชนและ
การสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห ์
4. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
5. แผนงานงบกลาง 
6. แผนงานการศึกษา 
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
8. แผนงานสาธารณสุข 

 
 
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 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
และลดรายจ่ายในการด าเนินงาน   
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
1 
5 

 
 
1 
3 

 
 

500,000 
305,000 

 
 

486,300 
140,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อการบริการประทับใจ   
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 
3. แผนงานการศึกษา 

 
 
2 
1 
5 

 
 
1 
1 
0 

 
 

705,000 
100,000 

1,550,000 

 
 

20,000 
100,000 

0 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 

 
 
6 
1 
1 

 
 
5 
2 
0 

 
 

1,855,000 
400,000 
500,000 

 
 

1,055,000 
447,000 

0 
ยุทธศาสตร์ที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1 
7 

 
1 
0 

 
33,600 

5,400,000 

 
33,600 

0 
รวมท้ัง 11 ยุทธศาสตร์ 169 163 113,320,600 92,121,200 
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จากตารางที่ 3 แสดงว่าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้บรรจุ
โครงการตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 11 ด้าน จ านวน 169 โครงการ ประมาณการงบประมาณไว้ทั้งสิ้น 113,320,600 บาท 
ได้น ามาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 163 โครงการ   
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 91,121,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.45 ของโครงการทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 80.41 ของ
ประมาณการทั้งหมด ส าหรับโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดสรร
งบประมาณ โดยพิจารณาตามล าดับความส าคัญเน้นการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และรวมถึงการพัฒนาการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท 

 2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)        

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ได้น าเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณ
เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้  

  โครงการที่ได้รับงบประมาณ     163  โครงการ   
 -  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ        134   โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  82.21  ของโครงการทั้งหมด   
      - โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ     7   โครงการ     คิดเป็นร้อยละ    4.29  ของโครงการทั้งหมด   
 -  โครงการที่ไม่ด าเนินการ                22   โครงการ       คิดเป็นร้อยละ  13.50  ของโครงการทั้งหมด 
  

2.1 จ านวนโครงการ ที่จะด าเนินการทั้งสิ้น 163 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 134 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 82.21) รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 79,586,723.70 บาท ประกอบด้วย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ ใช้งบประมาณ คิดเป็น 
  (บาท) ทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 
1 โครงการคดัเลือกพนักงานดีเด่น 5,000 0 0 

2 โครงการจดัการเลือกตั้ง 500,000 11,206.00 2.24 
3 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันส าคญัของชาติ 500,000 1,217,685.00 243.54 

4 โครงการจดักิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 20,000 4,218.00 21.09 
5 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล 30,000 29,470.00 98.23 
6 โครงการฝึกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้าง 100,000 47,581.00 47.58 

7 โครงการฝึกอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาสมัครฝ่ายทะเบียน 
ประจ าชุมชน 

20,000 15,720.00 78.60 

8 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู ้พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพฯ 400,000 57,278.50 14.32 
9 โครงการอุดหนุนท่ีว่าการอ าเภอบา้นไผ ่ 20,000 20,000.00 100.00 

10 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอ าเภอบ้านไผ ่ 20,000 20,000.00 100.00 
11 โครงการจดัระเบียบการจ าหน่ายสนิค้าบนถนนทางเท้าและการจราจร 190,000 126,470.00 66.56 
12 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 15,000 14,980.00 99.87 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ ใช้งบประมาณ คิดเป็น 
  (บาท) ทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

13 โครงการเผยแพร่ความรู้การป้องกนัและระงับอัคคีภัยฯ 10,000 324.00 3.24 
14 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหา อัคคีภัย  วาตภัย  

อุทกภัย 
20,000 10,000.00 50.00 

15 โครงการฝึกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ 25,000 15,574.00 62.30 

16 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุชว่งเทศกาล 50,000 44,983.00 89.97 
17 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สถานีต ารวจภูธร

บ้านไผ ่
500,000 500,000.00 100.00 

18 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด อ าเภอบ้านไผ ่ 25,000 25,000.00 100.00 
19 อุดหนุนศูนย์ปฏิบตัิการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแก่น 30,000 30,000.00 100.00 

20 โครงการกฎหมายควรรู ้ 80,000 24,865.00 31.08 
21 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 150,000 52,812.00 35.21 

22 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 10,000 8,715.00 87.15 
23 ค่าขยายเขตประปา 300,000 45,418.33 15.14 
24 ค่าขยายเขตไฟฟ้า 300,000 267,071.31 89.02 

25 โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานก าจดัมลูฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

50,000 38,764.00 77.53 

26 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยคุ้มใหม ่ 317,000 312,000.00 98.42 
27 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกตะวันออก 

ศาลากลางบ้าน  (ชุมชนหลักสิบสี่) 
130,000 126,000.00 96.92 

28 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังร้านอาหาร
ตะวันนา 

682,000 667,900.00 97.93 

29 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ซอยเจรญิสุข 5 
(ช่วงที่ 2) 

165,000 163,000.00 98.79 

30 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเข้าอ่างเก็บน้ า 
ห้วยทราย 

333,000 332,900.00 99.97 

31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนภายในหมู่บ้านนิยม 387,000 386,000.00 99.74 

32 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสงค์บัวลีแว 324,000 318,100.00 98.18 
33 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พรอ้มท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 

ซอยสาธารณะ ซอยแยกซอยราชการ 
292,000 219,000.00 75.00 

34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พรอ้มท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (แยกท่ี 1) 

229,000 228,000.00 99.56 

35 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พรอ้มท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 
ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (แยกท่ี 2) 

273,300 272,000.00 99.52 

36 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พรอ้มระบบระบายน้ า ซอยสาธารณะ 
ซอยแยกถนนทองประเสริฐ ซอย 12 

273,000 272,000.00 99.63 

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยประธานสามัคค ี

214,000 214,000.00 100.00 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ ใช้งบประมาณ คิดเป็น 
  (บาท) ทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 
ซอยสมบตัิพัฒนา (ฝั่งทิศเหนือ) 

962,000 959,000.00 99.69 

39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนสมหวัง-สังวาลย์ ซอย 3 

390,000 389,800.00 99.95 

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนหน้าองค์การโทรศัพท์ (TOT) 

399,000 398,000.00 99.75 

41 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  
ถนนศาลเจ้า ซอย 3 

237,000 233,800.00 98.65 

42 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 200,000 173,760.00 86.88 

43 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ 300,000 15,705.00 5.24 
44 โครงการค่าใช้จ่ายรณรงค์เพื่อในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 

ในสถานศึกษา 
30,000 23,600.75 78.67 

45 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานฯ (SBMLD) 1,000,000 775,000.00 77.50 
46 โครงการพัฒนาพนักงานครโูรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 147,000 137,390.00 93.46 

47 โครงการสนับสนุนคา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 600,000 586,805.00 97.80 
48 โครงการสนับสนุนคา่เครื่องแบบนักเรียน 390,000 383,920.00 98.44 

49 โครงการสนับสนุนคา่เครื่องอุปกรณ์การเรียน 380,000 368,420.00 96.95 
50 โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน (รายหัว) 2,335,000 2,324,300.00 99.54 

51 โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน  
(รายหัวส่วนเพิ่ม : Top Up) 

237,000 263,440.00 111.16 

52 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000 40,000.00 100.00 

53 โครงการค่าใช้จ่ายการพัฒนา/ปรังปรุง ห้องสมุด 200,000 200,000.00 100.00 
54 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ 100,000 100,000.00 100.00 

55 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่จัดท าแผนพัฒนาทางการศึกษาดีเด่น 

250,000 80,000.00 32.00 

56 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายส่งเสรมิกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา 50,000 49,800.00 99.60 

57 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล 33,600 33,600.00 100.00 
58 โครงการสนับสนุนคา่ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน 110,000 97,500.00 88.64 

59 โครงการสนับสนุนคา่หนังสือเรียน 646,000 642,484.00 99.46 
60 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนสงักัดเทศบาล 3,276,000 3,204,080.00 97.80 

61 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 1,570,000 1,435,446.18 91.43 
62 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3,460,000 3,190,472.14 92.21 
63 โครงการจดัท าศูนย์การเรยีนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานฯ  - 

โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ ่
 

2,200,000 
 

2,178,000.00 
 

99.00 
64 โครงการจดัท าศูนยก์ารเรยีนรู้โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานฯ  - 

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ ใช้งบประมาณ คิดเป็น 
  (บาท) ทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

65 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2ฯ 150,000 149,000.00 99.33 
66 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ ่ 150,000 150,000.00 100.00 

67 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวนัโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7,210,000 7,044,280.00 97.70 
68 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานการศึกษา -

โรงเรียนบ้านไผ ่
50,000 50,000.00 100.00 

69 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานการศึกษา -
โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 

35,000 35,000.00 100.00 

70 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานการศึกษา -
โรงเรียนบ้านเกิ้ง 

35,000 35,000.00 100.00 

71 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานการศึกษา -
โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 

35,000 35,000.00 100.00 

72 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานการศึกษา -
โรงเรียนวดัจันทร์ประสิทธ์ิ 

35,000 35,000.00 100.00 

73 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานการศึกษา -
โรงเรียนชุมชนบ้านไผย่ิ่งยงอุทิศ 

35,000 35,000.00 100.00 

74 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานการศึกษา -
โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 

35,000 35,000.00 100.00 

75 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานการศึกษา -
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 

35,000 35,000.00 100.00 

76 เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนสู่มาตรฐานการศึกษา -
โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ ่

35,000 35,000.00 100.00 

77 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคฯ 300,000 278,988.80 93.00 
78 โครงการจดัวันเด็กแห่งชาต ิ 150,000 133,225.00 88.82 

79 โครงการสนับสนุนคา่กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 20,000 64,070.00 320.35 
80 โครงการสนับสนุนคา่เครื่องแบบนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 14,000 44,700.00 319.29 
81 โครงการสนับสนุนคา่จัดการเรยีนการสอน(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 262,000 270,300.00 103.17 

82 โครงการสนับสนุนคา่หนังสือเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 10,000 29,800.00 298.00 
83 โครงการสนับสนุนคา่อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 10,000 29,800.00 298.00 

84 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 760,000 754,640.00 99.29 
85 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ 300,000 272,894.16 90.96 

86 โครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ เพื่อเด็ก เยาวชนและประชาน 70,000 68,127.00 97.32 
87 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีนบ้านไผ่เกมส ์ 70,000 69,506.00 99.29 
88 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ฯ 75,000 73,817.00 98.42 

89 โครงการจดัการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส ์ 70,000 41,242.00 58.92 
90 โครงการจดังานประเพณีขึ้นปีใหม ่ 50,000 36,842.00 73.68 

91 โครงการจดังานประเพณีบญุกุ้มขา้วใหญ่ 50,000 50,000.00 100.00 
92 โครงการจดังานประเพณีบญุบั้งไฟ-ตะไลยักษ ์ชุมชนหมู่สี่พัฒนาและ

ชุมชนโพธิ์สวรรค ์
100,000 100,000.00 100.00 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ ใช้งบประมาณ คิดเป็น 
  (บาท) ทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

93 โครงการจดังานประเพณีแหเ่ทียนพรรษา 150,000 121,915.00 81.28 
94 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 100,000 349,712.00 349.71 

95 โครงการจดังานวันสงกรานต ์ 250,000 301,804.03 120.72 
96 โครงการส่งเสริมภมูิปัญญาท้องถิ่น 50,000 49,997.00 99.99 

97 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดศรีบุญเรือง 50,000 50,000.00 100.00 
98 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดป่าชัยวารินทร ์ 20,000 20,000.00 100.00 

99 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดเอี่ยมไพบูลย ์ 50,000 50,000.00 100.00 
100 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดสะอาดโนนงาม 50,000 50,000.00 100.00 
101 โครงการก่อสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 35,000 34,900.00 99.71 

102 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 3 (โนนสว่าง) 900,000 900,000.00 100.00 
103 โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 

(บ้านเกิ้ง) 
100,000 970,000.00 970.00 

104 โครงการก่อสร้างอ่างแปรงฟันส าหรับเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 100,000 970,000.00 970.00 
105 โครงการเทลานคอนกรตี ค.ส.ล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บ้านเกิ้ง) 250,000 249,000.00 99.60 

106 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ 30,118,000 29,274,700.00 97.20 
107 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้พิการ 8,640,000 8,235,200.00 95.31 

108 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 270,000 266,000.00 98.52 
109 โครงการอบรมเสริมสรา้งพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์ฯ 
20,000 13,915.00 69.58 

110 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการมีงานท าของนักเรียน นักศึกษา  
ให้มีรายได้ระหว่างเรยีน 

350,000 253,950.00 72.56 

111 โครงการจดัประชุมประจ าเดือนองค์กรภาคประชาชน 280,000 104,000.00 37.14 
112 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสรมิสร้าง

ภาวะผู้น าฯ 
500,000 293,110.00 58.62 

113 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาทกัษะด้านอาชีพและพัฒนารายได้ฯ 150,000 82,853.00 55.24 
114 โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงตอ่เด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรง

ในครอบครัว 
50,000 49,945.00 99.89 

115 โครงการเรารักบา้นไผ ่ 150,000 85,405.00 56.94 

116 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ชุมชนในเขตฯ 30,000 82,163.00 273.88 
117 โครงการวันเยาวชน 100,000 32,775.00 32.78 

118 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผู้สูงอาย ุคนพิการ ในเขตฯ 40,000 30,951.00 77.38 
119 โครงการฝึกอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 150,000 16,290.00 10.86 
120 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธ์ุโค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 30,000 29,410.00 98.03 

121 เงินสมทบทุนให้กองทุนหลักประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ ่ 850,000 850,000.00 100.00 

122 เงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข 

780,000 700,000.00 89.74 

123 โครงการชาวบ้านไผร่่วมใจลดการใช้น้ ามันทอดซ้ า 10,000 10,000.00 100.00 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ ใช้งบประมาณ คิดเป็น 
  (บาท) ทั้งสิ้น (บาท) ร้อยละ 

124 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 10,000 6,440.00 64.40 

125 โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดล้อมดี 10,000 4,120.00 41.20 
126 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชงิรุก 20,000 19,672.50 98.36 
127 โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 10,000 9,805.00 98.05 

128 โครงการจดัการขยะอันตรายในชุมชน 10,000 9,737.00 97.37 
129 โครงการจดัการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม  

และทัศนศึกษาดูงาน 
10,000 9,890.00 98.90 

130 โครงการชุมชนรวมพลังลดโลกร้อน 10,000 9,691.00 96.91 
131 โครงการทอดผ้าป่าขยะ 20,000 19,300.00 96.50 

132 โครงการเรารักบา้นไผ่รักษส์ิ่งแวดล้อม 10,000 9,859.00 98.59 
133 ปะผุรถเก็บขยะมลูฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0058 ขอนแก่น 90,000 87,800.00 97.56 

134 อุดหนุนโครงการส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมฯ 

486,300 457,824.00 94.14 

รวมท้ังสิ้น 81,992,200 79,586,723.70 97.07 

 
2.2 จ านวนโครงการ ที่จะด าเนินการทั้งสิ้น  163  โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  

จ านวน 7 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 4.29) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 6,719,000 บาท ประกอบด้วย 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ เหตุผล 
  (บาท)  
1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.  ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/9 543,000 ล าดับที่ 1 – 7 

ด าเนินการไม่ทัน และ
ได้ขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจ่าย 
ไวเ้บิกเหลื่อมป ี
เรียบร้อยแล้ว 
ทั้ง 7 โครงการ- 

- 
-- 
- 

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนเอี่ยม
ไพบูลย์ ซอย 2 (หน้าโรงงานเย็บผา้) 

1,355,000 

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสุขาภิบาล 2 
(ฝั่งทิศตะวันตก) 

563,000 

   
4 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลมุพุก 
(ด้านทิศตะวันออก) 

1,870,000 

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลมุพุก 
ซอย 3 

652,000 

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทรกนก 1,470,000 
7 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจรญิสุข 3 266,000 

รวมท้ังสิ้น 6,719,000  
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2.3 จ านวนโครงการ ที่จะด าเนินการทั้งสิ้น 163 โครงการ ปรากฏว่าโครงการที่ไม่ด าเนินการ จ านวน 22 
โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 13.50) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 3,410,000 บาท ประกอบด้วย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ เหตุผล 

  
(บาท) 

 1 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 อยู่ระหว่างการแกไ้ขปัญหากองทุน 

2 โครงการจดักิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 10,000 เตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. 

3 โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครด้านการ
ป้องกันฯ 

100,000 อาสาสมัครฯไม่พร้อมที่จะฝึกอบรม 

4 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ิน 100,000 เนื่องจากเป็นโครงการที่มีขั้นตอนในการ
ด าเนินการหลายขั้นตอนและมีความ
ละเอียดซับซ้อนมาก ประกอบกับ
งบประมาณที่ตั้งไวไ้ม่เพียงพอที่จะ
ด าเนินการได้ จึงจ าเป็นต้องด าเนนิการ 
ในปีงบประมาณถัดไป 

5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลัง และการพสัด ุ

50,000 เนื่องจากกองคลังได้ก าหนดที่จะ
ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 และไดป้รับ
แผนใหม่จะด าเนินการในไตรมาสที่ 4 
ประกอบกับช่วงดังกล่าวเขตเทศบาล
เมืองบ้านไผไ่ด้ประสบอุทกภัย  

6 ค่าทดแทนกรณสีภาพแวดล้อมเสือ่มโทรมเนื่องจากระบบ
ก าจัดมลูฝอยฯ 

100,000 เนื่องจาก อบต.หินตั้งไมไ่ด้แจ้งเปน็
หนังสือขอรับค่าทดแทนในกรณีไดร้ับ
ผลกระทบจากระบบก าจดัมูลฝอยฯ 

7 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 

150,000 โครงการซ้ าซ้อนกับโครงการของ
สถานศกึษาที่ไดร้ับเงินอุดหนุน 
(SBMLD)จากกรมส่งเสริมฯ และได้โอน
ลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ท่ีมีความจ าเป็นมากกว่าของกองช่าง 

8 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรยีนการสอน การ
บริหารตามหลักปรัชญาฯ 

200,000 ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสรมิฯ 

9 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของศูนยก์ารเรยีนรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวในสถานศึกษา 

100,000 ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสรมิฯ 

10 โครงการจดัการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรยีนในเขตฯ 200,000 ได้โอนลดงบประมาณเพื่อไปใช้ใน 
กิจกรรมอื่น 

11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่

100,000 เนื่องจากในห้วงเวลาที่จะด าเนินการ
โครงการฯ เกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลฯ 
ส่งผลใหโ้รงเรียนบางแห่งต้องประกาศ
หยุดเรียน ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
นักเรียนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตาม 
ที่ก าหนดได ้
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ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว้ เหตุผล 

  
(บาท) 

 13 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ศูนย์การเรียนรูส้ถานีรถไฟบ้านไผ่ 500,000 โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ซึ่งมีความจ าเป็นมากกว่า
ของกองช่าง 

14 โครงการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 85,000 ไม่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขัน
และได้โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ซึ่งมีความจ าเป็นมากกว่า 

15 โครงการส่งเสริมพนักงานครเูทศบาล พนักงานเทศบาลและ
นักเรียนสังกัดเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

15,000 ไม่ได้รับประสานจากหน่วยงานอื่นๆให้
เข้าร่วมแข่งขัน 

16 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธิ์ชัยบ้านไผ ่ 20,000 วัดไมไ่ด้ท าหนังสือเพื่อขอรับเงิน 

17 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธิ์ศิริโสภณ 20,000 วัดไมไ่ด้ท าหนังสือเพื่อขอรับเงิน 

18 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส 50,000 ไม่มีประกาศจากกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัให้เป็นพ้ืนท่ีประสบ
ภัยหนาว 

19 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการส่งเสริมบทบาท
การพัฒนาสตร ี

200,000 ได้โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็
รายการใหม่ซึ่งมีความจ าเป็นมากกว่า 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่การเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหา 

100,000 ได้โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็
รายการใหม่ซึ่งมีความจ าเป็นมากกว่า 

21 โครงการส ารวจข้อมลูพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

10,000 มีข้อทักท้วงจาก สตง. 

22 เงินค่าชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk) 1,000,000 ได้โอนลดงบประมาณไปตั้งจ่ายเปน็
รายการใหม่ซึ่งมีความจ าเป็นมากกว่า 

รวมท้ังสิ้น 3,410,000  

2.4 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 36 รายการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 35 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 
97.22) ใชง้บประมาณทั้งสิ้น 7,275,660 บาท ประกอบด้วย   

ที ่ รายการ งบประมาณ
ต้ังไว้ (บาท) 

งบประมาณ
จ่ายจริง(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 จัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรตฯิ รัชกาลที่ 10 500,000 420,000.00 84.00 

2 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน 51,200 51,200.00 100.00 
3 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 22,000.00 100.00 

4 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอรห์รือชนิด LED ส ี 17,000 17,000.00 100.00 
5 ติดตั้งชุดลูกข่าย หอกระจายข่าวแบบไรส้ายพร้อมติดตั้งภายในเขตฯ 450,000 448,680.00 99.71 
6 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในองค์กร 60,000 60,000.00 100.00 

7 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล 70,000 70,000.00 100.00 
8 จัดซื้อเครื่องสูบน้ า 135,000 135,000.00 100.00 

9 จัดซื้อเลื่อยยนต ์ 75,000 75,000.00 100.00 
10 จัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรตี 78,000 78,000.00 100.00 

11 จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยพ์ร้อมติดตั้ง 480,000 480,000.00 100.00 
12 จัดซื้อเครื่องตดัแต่งพุ่มไม ้ 20,400 20,400.00 100.00 
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ที ่ รายการ งบประมาณ
ต้ังไว้ (บาท) 

งบประมาณ
จ่ายจริง(บาท) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

13 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบขอเกีย่ว 3,500,000 3,500,000.00 100.00 

14 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจกสูง 15,000 15,000.00 100.00 
15 จัดซื้อโตะ๊พร้อมเกา้อี้ส านักงาน 11,500 11,500.00 100.00 

16 จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ 20,000 20,000.00 100.00 
17 จัดซื้อเครื่องตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด 30,000 30,000.00 100.00 
18 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลในกระแสเลือด 4,000 4,000.00 100.00 

19 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ 5,000 5,000.00 100.00 
20 จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ 5,900 5,900.00 100.00 

21 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 10,000 10,000.00 100.00 
22 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 66,000 66,000.00 100.00 
23 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์  

หรือชนิด LED ขาวด า 
36,000 36,000.00 100.00 

24 จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 500,000 500,000.00 100.00 

25 จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 500,000 500,000.00 100.00 
26 จัดซื้อช้ันวางหนังสือ 15,000 15,000.00 100.00 

27 ติดตั้งผา้ม่านภายในอาคาร Youth Park 50,000 50,000.00 100.00 
28 จัดซื้อโตะ๊ประชุมพร้อมเก้าอี ้จ านวน 10 ที่น่ัง 23,000 22,980.00 99.91 
29 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 44,000 44,000.00 100.00 

30 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายให้กับชุมชนภายในเขตฯ 500,000 500,000.00 100.00 
31 จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 6,000 6,000.00 100.00 

32 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจติอล 5,000 5,000.00 100.00 
33 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล 21,000 21,000.00 100.00 

34 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร ์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 22,000.00 100.00 
35 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์  

หรือชนิด LED ขาวด า 
9,000 9,000.00 100.00 

รวมท้ังสิ้น 7,357,000 7,275,660.00 98.89 

 
2.5 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น 36 รายการ ไม่ด าเนินการ 1 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 2.78) 

งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 2,000,000 บาท ประกอบด้วย   
ที ่ รายการ งบประมาณต้ังไว้

(บาท) 
เหตุผล 

1 จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบไรส้าย ภายในเขตฯ 2,000,000 ได้โอนลดงบประมาณไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ซึ่งมีความจ าเป็นมากกว่า 

รวมท้ังสิ้น 2,000,000 
  

 



22 
 
 

3) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 

- โครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 21
โครงการ งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 36,896,500 บาท  ประกอบด้วย 

3.1 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 17 โครงการ (คิดเป็น 80.95%) รวมใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
34,540,948 บาท ประกอบด้วย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ต้ังไว้ (บาท) 

งบประมาณ 
จ่ายจริง (บาท) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 โครงการจ้างตกแต่งห้องประชุมประชาเมืองไผ ่ 200,000 199,000.00 99.50 
2 โครงการจดัซื้อเครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจ็คเตอร์ 114,000 114,000.00 100.00 

3 โครงการจดัซื้อรถกวาดถนนและดดูฝุ่นถนน 9,000,000 9,000,000.00 100.00 
4 โครงการจดัซื้อชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ DLTV 30,700.00 30,700.00 100.00 

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  
ถนนภายในหมู่บ้านนิยม 

423,000 423,000.00 100.00 

6 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนประชุมธนสาร 1,188,000 1,188,000.00 100.00 

7 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ถนนแจ้งสนิท 768,000 768,000.00 100.00 
8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ  

ซอยศาลเจ้า (ด้านทิศใต้) 
1,793,000 1,790,000.00 99.83 

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนอนามยั 1 หนองแวงไร่ 2,372,000 2,268,048.00 95.62 
10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนยิ่งยง  

ซอย 16 
1,200,000 1,200,000.00 100.00 

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยศาลเจ้า  
(ฝั่งทิศเหนือ) 

682,000 681,000.00 99.85 

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบ้านเกิ้ง 1,310,000 1,310,000.00 100.00 

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ 
ถนนหน้าหมู่บ้านมั่นคง 

2,640,000 2,640,000.00 100.00 

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ  
ถนนประพัทธ์พัฒนา 

1,172,000 1,170,000.00 99.83 

15 โครงการจดัซื้อรถดดูสิ่งโสโครกและฉีดล้างท าความสะอาด 
ท่อระบายน้ า 

9,500,000 9,500,000.00 100.00 

16 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทิศ  
ซอย 16 (ข้างร้านละเลยีด) 

2,240,000 2,240,000.00 100.00 

17 โครงการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการ 28,800.00 19,200.00 66.67 
รวมท้ังสิ้น 34,661,500 34,540,948.00 99.65 

 

 



23 
 

 

3.2 อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 โครงการ (คิดเป็น 19.05%) งบประมาณตั้งไว้ทั้งสิ้น 2,235,000 บาท 
ประกอบด้วย 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ต้ังไว้ (บาท) 

เหตุผล 

1 โครงการจดัซื้อเครื่องท าน้ าเย็น 6,000 ด าเนินการไม่ทัน และได้ขอ
อนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ่าย ไวเ้บิกเหลื่อมป ี
เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 4 รายการ 

2 โครงการจดัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) 950,000 
3 ปะผุรถเก็บขนขยะอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-9923 

ขอนแก่น 
100,000 

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล ถนนสาธารณะ ถนนเจนจบทศิ 
ซอย 15 

1,179,000 

รวมท้ังสิ้น 2,235,000  
 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณและจ านวนโครงการที่ด าเนินการ
แล้วเสร็จของแต่ละยุทธศาสตร์ 

 

 

จากแผนภูมิที่ 1 จะเห็นได้ว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ - โครงการ แล้วเสร็จ - โครงการ คิดเป็นร้อยละ - 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ - โครงการ แล้วเสร็จ – โครงการ คิดเป็นร้อยละ – 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 40 โครงการ แล้วเสร็จ 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 42 โครงการ แล้วเสร็จ 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.09 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 34 โครงการ แล้วเสร็จ 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.29 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 32 โครงการ แล้วเสร็จ 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.25 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 4 โครงการ แล้วเสร็จ 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00

ยุทธศาสตร์ที่ 9 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 2 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 7 โครงการ แล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.71 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 จ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ 1 โครงการ แล้วเสร็จ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 

แผนภูมิที่ 2  แสดงการใช้งบประมาณในการด าเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา    

    
จากแผนภูมิที่ 2 จะเห็นได้ว่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 150,000 บาท จ่ายจริง 82,853 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.24 ของงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณตั้งไว้ - บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 งบประมาณตั้งไว้ - บาท จ่ายจริง - บาท คิดเป็นร้อยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณตั้งไว้ 16,111,300 บาท จ่ายจริง 9,112,845.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.56 ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณต้ังไว้ 27,010,000 บาท จ่ายจริง 25,212,900.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.35          

ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 42,923,000 บาท จ่ายจริง 40,925,054.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.35 

ของงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 3,645,000 บาท จ่ายจริง 3,436,766.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.29 ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 งบประมาณตั้งไว้ 626,300 บาท จ่ายจริง 497,824 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.49 ของ

งบประมาณท่ี   ตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 งบประมาณตั้งไว้ 120,000 บาท จ่ายจริง 15,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.10 ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 งบประมาณตั้งไว้ 1,502,000 บาท จ่ายจริง 269,160.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.92 ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 11 งบประมาณตั้งไว้ 33,600 บาท จ่ายจริง 33,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของงบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

 

  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561       
เป็นแบบที่ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์         
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียด ดังนี้  

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

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

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

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 

สรุปภาพรวมผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 94.28 คะแนน 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     20 19.43 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ     20 18.71 
3. ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย    60 56.14 
   (3.1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     (10) (9.29) 
   (3.2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    (10) (9.14) 
   (3.3) ยุทธศาสตร์จังหวัด    (10) (9.29) 
   (3.4) วิสัยทัศน์     (5) (4.57) 
   (3.5) กลยุทธ์    (5) (4.86) 
   (3.6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์     (5) (4.71) 
   (3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์     (5) (4.71) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนที่ได ้
   (3.8) แผนงาน  (5) (5) 
   (3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (4.57) 

รวม 100 94.28 
  

   ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/
ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/
ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

19.43 
(3) 

 (2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล
เกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(2) (1.86) 

 (3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม
สงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) (2) 

 (4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น  
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ฯลฯ 

(2) (1.86) 

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

(2) (2) 

 (6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น  
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) (2) 

 (7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

 (8) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน 
ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ  
และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้
กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษา หารือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3) (2.71) 

2. การวิเคราะห์ 
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และ Thailand 4.0 

20 
(5) 

18.71 
(4.57) 

 (2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ 
ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) (2.71) 

 (3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา 
ยาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(3) (3) 

 (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา
อาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(3) (2.71) 

 (5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ 
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น  
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) (2.86) 

 (6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ 
การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3) (2.86) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ 
3.1 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

60 
(10) 

56.14 
(9.29) 

3.2 ยุทธศาสตร์ของ 
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลัก 
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

(10) (9.14) 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
และ Thailand 4.0 

(10) (9.29) 

3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาส และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(5) (4.57) 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตาม
อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่ 
การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจน 
ในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) (4.86) 

3.6 เป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 

(5) (4.71) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก
ศักยภาพของพ้ืนที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (4.71) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
3.9 ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต 
/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม 
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) (4.57) 

รวมคะแนน 100 94.28 
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการเพื่อ ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
4. ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย 

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
 (2) ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  
    5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
 (5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แห่งชาติ ฉบับที ่12 5 คะแนน 
 (6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

 (7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
 (8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง  
      มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
 (9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
 (10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
 (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ  
      5 คะแนน 
 (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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สรุปภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-
2564) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 
96.99 คะแนน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 9.57 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 9.71 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.71 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 9.57 
5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 58.43 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.86) 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) (5) 
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5) (4.86) 
5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5) (4.57) 
5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

(5) (4.71) 

5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4.86) 
5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5) (5) 
5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 

(5) (4.86) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.71) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (5) 
5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

(5) (5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5) (5) 
รวมคะแนน 100 96.99 

 

ผลการให้คะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1. สรุปสถานการณ์ 
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ 
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้าน
สังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9.57 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
2. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผล 
ในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม  
งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้
เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

9.71 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
คือการน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นท่ีนั้นๆ ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน 
ถาวรสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ 
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.71 

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
มิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ 
SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend  
หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 9.57 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

60 
(5) 

58.43 
(4.86) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์ 
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง
ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ 
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน  
มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนน าไปสู่การ 
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร
กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไรกลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจน
ว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใด และจบลง
เมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือ
กลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (4.86) 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคล้องกับแผน 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

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

(5) (4.57) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) 
ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล่ าทางสังคม 
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) (4.71) 
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5.6  โครงการมีความ 
สอดคล้องกับ  
Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy  
หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย 
ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ ์
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศด้วย ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น 
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบ 
เชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4.86) 

5.7 โครงการสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ
เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น 
ที่เป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสร้างให้ระเทศชาติ 
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียง 
ที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ  
เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้เป็นโครงการ 
ที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ 
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน  
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

(5) (4.86) 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ  
5 ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (4.71) 

5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกต้องตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลางท้องถิ่นมีความโปร่งใสในการก าหนดราคา
และตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ 

(5) (5) 
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5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) 
ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ  
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการด าเนินการตาม
โครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ 
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่ง
ที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก
ที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้อง
กับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 96.99 
 
 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 

(1) ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มุ่งเน้นและให้ความส าคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

มาก เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนองค์กรภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการในด้านต่างๆ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ่ีน้องประชาชน โดยการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
ให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการน าหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  6 ประการ ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า มาประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรและ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความ
พึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการสร้างระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรร
มาภิบาล ให้เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิดร่วมวางแผนและ
ร่วมตัดสินใจ ส่งเสริมให้เข้าร่วมเป็นตัวแทนภาคประชาชน ในการเป็นคณะกรรมการเพ่ือท าหน้าที่ทั้งในการ ร่วม
บริหารจัดการและร่วมติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาล  จัดให้มีการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยจะให้ความส าคัญต่อการรับฟังปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชน 
จัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของปัญหา 
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพความเป็นจริงของแต่ละพ้ืนที่ และน าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน
การบริการประชาชนให้ครบวงจรทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
อย่างกว้างขวาง สะดวก รวดเร็ว  
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 ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนด้านบุคลากร ด้านการพัฒนาชุมชน เทศบาลได้
ด าเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือพิจารณาโครงการพัฒนาของชุมชนและคัดเลือกโครงการที่ต้องการ 
และยังมีการจัดประชุมประชาคมเมืองบ้านไผ่ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก 3 ส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ท าให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมตัดสินใจ ต่อการพัฒนาเมืองในรูปแบบ
ของแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ ทั้งยังมีการทบทวนยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ของเทศบาล เพ่ือให้เกิดทันต่อ
สภาวการณ์และปัญหาความต้องการที่เป็นปัจจุบัน การติดตามการด าเนินงานของเทศบาลนั้น สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้
พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน การเชื่อมต่อระบบ INTERNET ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย
ฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์ข้อมูลราชการ และได้เปิดช่องทางการติดต่อโดยผ่านทางเว็บไซด์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
www.banphaicity.go.th  ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงหน้าเว็บไซด์เพ่ือเสนอข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้เป็นปัจจุบัน
อยู่ตลอดเวลา และยังได้เปิดช่องทางการสื่อสารใหม่ คือ เฟสบุ๊ค (Facebook) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

 (2) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เน้นการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้แก่ ถนน รางระบายน้ า 
ท่อระบายน้ า ให้มีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปาให้มี
ประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนให้มีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและขยายเขต
ประปาภายในเขตเทศบาล โดยมีการวางแผนบริหารจัดการปัญหาแหล่งน้ า เพ่ือการเกษตรอย่างเป็นระบบ โดยระดม
ความคิดเห็นและประสานความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนแก้ไขปัญหาป้องกันและเตรียมความ
พร้อมในการรับสถานการณ์ภัยแล้ง  โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม มีความพร้อมในการช่วยเหลือและเยียวยา
ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ขุดลอกคูคลอง ห้วยหนอง อ่างเก็บน้ า เพ่ือไว้ใช้เก็บกักน้ าเพ่ือใช้ในการเกษตร รวมทั้ง
ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย จัดระเบียบป้ายร้านค้าย่านชุมชน  
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสถานที่ราชการ หน่วยงานเอกชน บ้านเรือนประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนา
บ้านเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง และดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือให้เกษตรกรมีน้ าในการเกษตรตลอดฤดูกาล 
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงาน   
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดสรรงบประมาณให้กับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ท่อระบายน้ า และ
ทางเดินเท้า ในชุมชน ให้มีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า 
ประปาให้มีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่อาศัย
และผู้สัญจรไป-มา และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ นั้น เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร น้ าเพ่ือการอุปโภคและบริโภค การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ าท่วม เช่น ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ า 
การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ท าให้การขนส่งผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไป -มา ของ
ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ 
ทั้งเกาะกลางถนน ฟุตบาททางเท้าต่างๆ และมีการจัดระเบียบป้ายโฆษณา เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม เป็น
เมืองน่าอยู่  

 (3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมกิจกรรม
สร้างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุ่ม
และการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร
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สาธารณสุข กลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการท างานเป็นเครือข่าย เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยการสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ
ความสามารถ สร้างขวัญก าลังใจและดูแลสวัสดิการอย่างทั่วถึง เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้รับและมีส่วนร่วมในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด  
 ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายจราจร ป้ายเตือน ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ มีการจัดท าโครงการ  I SEE YOU ซึ่งเป็น
บริการเชิงรุก เพ่ือดูแลสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจของผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ หญิงหลังคลอด 
ทารกและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการและให้ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
จัดให้มีสถานที่ออกก าลังกาย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่ท ากิจกรรมร่วมของครอบครัว ที่เหมาะสมส าหรับ
ทุกเพศทุกวัย อาทิเช่น ก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลังเทศบาล จัดให้มีโครงการถนนคนเดินเพลิน
เมืองไผ่ เป็นต้น  
  (4) ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนย์การศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอ านาจ
หน้าที่ ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การให้ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ด้านวิชาการ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารอย่างทั่วถึง และทันต่อเหตุการณ์สามารถขอรับทราบข้อมูล
ข่าวสารการด าเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการท างานของเทศบาลได้ รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสารการรับ
เรื่องราวร้องทุกข์  ค าร้องต่าง ๆ ของประชาชนให้มากขึ้น พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ให้มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของบุคลากร  ความพร้อมของสถานที่  อุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ สนั บสนุนการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการ  เชื่อมโยงระหว่างบ้าน ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  ก าหนดหลักสูตรแบบท้องถิ่นมีส่วน
ร่วม  เสริมสร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม  บทบาทและการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้งนี้ 
มุ่งเน้นให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาในการ
เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือให้ศาสนสถานแต่ละแห่งเป็นศูนย์รวม
จิตใจของชุมชนเป็นแหล่งสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นอีสาน โดยสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม
ในวันส าคัญต่างๆ ทางศาสนา ท านุบ ารุงโบราณสถานต่างๆ ส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ทุกภาคส่วนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัด
กิจกรรมเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสู่ลูกหลาน 

ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการส่งเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมใน
สถานศึกษาภายในสังกัดและภายในองค์กรอย่างทั่วถึง ต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ โดยเน้นทั้งด้านหลักศาสนาและการฝึก
ปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรม
เพ่ือร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการเข้าสู่สังคมสมัยใหม่และประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic Community : AEC) ด้วยการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม โดยสนับสนุนให้มี
การสอนภาษาต่างประเทศโดยวิทยากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 (5) ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้การส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและพัฒนาต่อยอดการรวมกลุ่มอาชีพ 
ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ สมาชิกลุ่มต้องมีงาน มีรายได้จากการผลิตและ
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จัดหาตลาดรองรับสินค้าและบริการ ส่งเสริมการฝึกอาชีพที่มุ่งเน้นอาชีพที่จะท าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าไป
ประกอบเป็นอาชีพและมีรายได้ ลดรายจ่าย สามารถเลี้ยงตัวเองได้ ส่งเสริมการน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต ส่งเสริมให้ประชาชนรักการออม ปลุกจิตส านึกของความประหยัดและพอเพียงให้แก่
ประชาชน สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนต่าง ๆ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง โดยการประสานงาน
และเชื่อมโยงเครือข่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งจากภาครัฐและเอกชนและกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมุ่งหวัง
ที่จะพัฒนาเมืองบ้านไผ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม รวมทั้งประสานและเชื่อมโยงเครือข่ายเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ เน้นความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  

ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
ศูนย์กลางการจับจ่ายซื้อของ คือ การจัดท า “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ่” โดยเน้นสินค้าที่มีมาตรฐานทั้งทางด้านราคา
และคุณภาพ และสนับสนุนสินค้าจากกลุ่มอาชีพให้มีแหล่งจ าหน่ายพร้อมจัดภูมิทัศน์ให้สวยงามและพัฒนาข้อมูล
แหล่งสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ ให้เป็นปัจจุบันเพ่ือใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได้ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอย่างมีระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน พัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 
รวมทั้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการประกอบอาชีพแบบเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(6) นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน
ให้มีความพร้อม และมีความหลากหลายของการให้บริการมากขึ้น ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การ
เฝ้าระวังและการป้องกันโรค มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนโดยใช้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Management) ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เป็นแกนหลักส าคัญในการขับเคลื่อนการเก็บข้อมูลตาม
ข้อเท็จจริง และเป็นปัจจุบัน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ วางแผนและด าเนินการ ทั้งนี้ เป้าหมายที่
ส าคัญ ก็คือ ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ให้มีความ
สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการท างานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
โดยการพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแรงจูงใจ สนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมขึ้น สนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับส านักงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นส าคัญ พัฒนาระบบรักษาความสะอาด
และการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ลดจ านวนเที่ยวในการขนถ่าย สร้าง
มูลค่าในการน าขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สร้างแรงจูงใจและความตระหนักในหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วม
การดูแลรักษาความสะอาดบ้านและชุมชน การช าระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงาน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ท าให้เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษา
ต้นไม้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลุกจิตส านึกในการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สร้างและปรับพ้ืนที่ว่างหรือ
พ้ืนที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม ส าหรับออกก าลังกายและท ากิจกรรมร่วมกัน ด้วยการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ด้วยตนเองมากข้ึน มีการใช้มาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับด้วยกฎหมาย ด้วยการตราเทศบัญญัติและกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการด าเนินกิจการที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการ
จัดตั้งเครือข่ายในการบริหารจัดการ และพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดน่าซื้อ ร้านอาหารปลอดภัย 
เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี  
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 ผลการด าเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุข โดยการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ณ บริเวณตลาด 4 เพ่ือให้มีสถานที่ให้บริการที่กว้างขวาง ทันสมัย และเพ่ือให้การบริการเข้าถึง
ประชาชนในชุมชน มุ่งเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาชน โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ
สร้างทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองให้แก่ประชาชน เพ่ือให้สามารถดูแลตัวเองและเกิดความแข็งแรงทั้งร่างกาย
และจิตใจ การปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่ท้ิงขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดขอนแก่น ต าบลหินตั้ง อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ใช้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม
ไปถึงหน่วยงานอ่ืนๆ ในส่วนของการแก้ไขปัญหาขยะตกค้างในเขตเทศบาล ได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้
รวดเร็ว ทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการ และปรับปรุงการรักษาความสะอาดพ้ืนที่สาธารณะ ควบคู่กับการ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมแก่เยาวชนและประชาชนในการรักษาดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจ าทุกปี และต่อเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
ภายในเขตเทศบาลฯ  
 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ พบว่ามีปัญหาและ

อุปสรรคบางประการ รวมถึงปัญหาข้อกฎหมาย การประสานงาน กลุ่มเป้าหมาย และความสอดคล้องของระยะเวลา
ด าเนินงานของโครงการ ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าได้ ดังนี้ 

การด ำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณรำยจ่ำยประเภทเงินอุดหนุน  
-หน่วยงำนที่ต้องกำรขอรับเงินอุดหนุนขำดควำมเข้ำใจในกระบวนกำรกำรด ำเนินกำร เนื่องจำกกำรตั้ ง

งบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีข้อทักท้วงจำกหน่วยงำนตรวจสอบหลำยประเด็น จึงจ ำเป็นต้องมีเอกสำรหลักฐำน
ประกอบกำรด ำเนินกำรตำมที่ก ำหนด หำกไม่ครบถ้วน ถูกต้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ไม่สำมำรถพิจำรณำตั้ง
งบประมำณหรือเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนแก่หน่วยงำนดังกล่ำวได้  

-การขาดการติดตามและประเมินผลหลังการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ขอรับเงินอุดหนุน      
ท าให้ขาดข้อมูลในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรมในเชิงบูรณาการ และเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลใน
การพิจารณาตั้งงบประมาณในปีถัดไป 

ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรแจ้งวิธีปฏิบัติในกำรเสนอตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน  

แก่หน่วยงำนที่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ให้มีกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง ชัดเจนภำยใต้หลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหำดไทย
ก ำหนด เช่น โครงกำร/กิจกรรม ที่เสนอขอรับเงินอุดหนุนต้องเป็นภำรกิจที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่ขอรับ
เงินอุดหนุน, กำรเสนอตั้งงบประมำณและกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน ประกอบด้วยเอกสำรหลักฐำนใดบ้ำง เป็นต้น  
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