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ประจำปแลว การติดตามและประเมินผลจะเปนกระบวนการสำคัญในการติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรคและ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงขอมูลจากการติดตามประเมินผลท่ีได ผูบริหารสามารถนำไปใชประกอบการกำหนดนโยบาย 

และเปนขอมูลปอนกลับใหผูเก่ียวของทุกฝายไดปรับแนวทางการดำเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 

                เทศบาลเมืองบานไผหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะชวยสรางความรูความเขาใจในการบริหารงานทองถ่ิน     

และนำไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาใหเกิดกับทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือใหเทศบาลมีการพัฒนาท่ียั่งยืน         

ชุมชนมีความเขมแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไป 

 
                                                                 

                                                               เทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบญั 
 

เร่ือง                      หนา 
 

สวนท่ี 1 บทนำ 1 

สวนท่ี 2 แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)   

 - นโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  4 

 - วิสัยทัศนเทศบาลเมืองบานไผ  7 

 - ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน 7   

 - การจดัสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 9 

สวนท่ี 3  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 11 

 - การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา 13 

 - การติดตามและประเมินผลการจัดซ้ือครุภัณฑ 21 

 - การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติ 24 

   งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 

สวนท่ี 4  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

      - การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร               28 

           - การติดตามและประเมินผลโครงการ               32 

      - สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม               38 

     - ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต          42 
 

 

ภาคผนวก 

   

1. แบบสรุปผลดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  1 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 (แยกตาม สำนัก/กอง)  

 2. แบบสรุปผลดำเนินการโครงการ/กิจกรรม  19 

 ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 (แยกตามยุทธศาสตร)  

3. แบบสรุปผลดำเนินการจัดซ้ือครุภัณฑ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 40 

   ประจำป พ.ศ. 2563 (แยกตามแผนงาน) 

4. แบบสรุปผลดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 45 

   ประจำป พ.ศ. 2563 (แยกตาม สำนัก/กอง) 

5. ภาพกิจกรรม (บางสวน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 50 



1 

 

สวนที่ 1 

บทนำ 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ทองถ่ิน เพ่ือทำหนาท่ีในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยคณะกรรมการ

ดังกลาวจะดำเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถ่ินอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก

ดำเนินการภายใตขอกำหนดขอบขายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การพัฒนาทองถ่ิน

กำหนดก็ได แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน

ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

Uคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เทศบาลเมืองบานไผไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ท่ี 326/2563 ลงวันท่ี 1  

กรกฎาคม 2563 และคำสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ท่ี 350/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงประกอบดวย 

 (1) นายสุพจน  แกวเจริญ               ผูทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ 

 (2) นายสุชาย  สายสสีด ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 (3) นายบุญเหลือ  เรื่องลือ ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ 

 (4) นายพิริน  ตุละรัต ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ 

 (5) นางสาวสุมาลี  แถสูงเนิน         ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ    กรรมการ 

                (6) นายสนธิ  ชัดไธสง     ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 

                (7) นายอนุชา  พุทธศรี ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 

 (8) ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานไผ ผูแทนหนวยงาน        กรรมการ 

               (9) ท่ีดินจังหวัดขอนแกน สาขาบานไผ    ผูแทนหนวยงาน                              กรรมการ 

         (10) นางสาวพัทธวรรณ  ปุริตา             ผูอำนวยการกองคลัง   กรรมการ 

                  (11) นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสงา ผูอำนวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการ/เลขานุการ 
  

 Uอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 1.  กำหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 2.  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น

ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคม    

ของทุกป 
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 4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร โดยไดแตงตั้ง

คณะทำงานเพ่ือชวยปฏิบัติงานฯ ตามคำสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ท่ี 351/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

ประกอบดวย 

(1) นางสาวนิตยา  จันทรศรี   ตำแหนง  หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

(2) นางสาวพัชรินทร  โพธิราช   ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผไดมีการประชุมเพ่ือกำหนด

แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรม-

สงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหลักในการพิจารณากำหนดวิธีการและหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา   
 

Uวิธีการติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบวาหนวยงานตางๆ ไดดำเนินงานตาม

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามท่ีกำหนดไวในแผนดำเนินการประจำปหรือไม 

หรือมีปญหาขอขัดของประการใดท่ีทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามท่ีกำหนดไว โดยใหทุกหนวยงานในสังกัด

เทศบาลเมืองบานไผจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทำแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1  (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2563 

ครั้งท่ี 2  (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)  รายงานภายในเดือนธันวาคม 2563 
      

 2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ ไดแก 

      2.1  การประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสำเร็จในการดำเนินงาน

และการใชงบประมาณในแตละโครงการ  สำหรับโครงการท่ีเปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผล

ความสำเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทำการ

สำรวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ท่ีมีตอการดำเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงาน   

ตอผูบังคับบัญชาเพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การดำเนินงานโครงการนั้น ๆ  ตอไป  

       2.2  การประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสำเร็จใน    

การดำเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร

การพัฒนา เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสำเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รวมท้ังปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนำเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตอไป  
 

Uระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 

 1. การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการ   

  - ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ

ดำเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท  และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล

โครงการเม่ือดำเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ 

 - ระดับองคกร งานจัดทำงบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน     

จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมของเทศบาล  โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล

ปละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลการพัฒนา และเม่ือสิ้นสุดเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม จึงนำขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหและจัดทำ

เปนรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพ่ือเสนอ

ตอผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
 

 2. การตดิตามประเมินความสำเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา    

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ จะดำเนินการประเมินผล     

ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใด         

ท่ีประสบความสำเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกำหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทำใหไมประสบความสำเร็จ

หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือนำเสนอ

ตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ีจะจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน

ครั้งตอไป 
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สวนที่ 2 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

 

 เทศบาลเมืองบานไผไดกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมือง

บานไผท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) และการจัดสรร

งบประมาณรายจายประจำปสำหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ เพ่ือจัดทำเปนรายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลภาพรวมของความสำเร็จในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ ท่ีไดรับการจัดสรร

งบประมาณ 

 ในสวนท่ี 2 นี้  จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  วิสัยทัศน และยุทธศาสตร   

การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือใหเห็นภาพรวมของทิศทางการ

พัฒนาท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  ไดกำหนดไวและไดนำมาใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ตอไป 
 

U1. นโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผU    

1.  นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

 นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสำคัญตอกระบวนการมีสวนรวม

ของภาคประชาชนมากยิ่งข้ึน โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขาย  

ตางๆ  เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ  ท้ังนี ้เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน 

  1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  

(Good Governance) 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก

ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรและเทศบาล

เมืองบานไผ เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจ

ตอประชาชนผูรับบริการ  ซ่ึงถือเปนหัวใจสำคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล     

ใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผน  และรวมตัดสินใจ สงเสริม

ใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทำหนาท่ีท้ังในการรวมบริหารจัดการและ        

รวมติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล 

  1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะให

ความสำคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม

และท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลำดับความสำคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ

ความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 

  1.4 นำวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชน     

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว  
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 2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ำ ทอระบายน้ำใหมีมาตรฐาน

และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟา

สาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 

  2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ำ เพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็น

และประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมในการรับ

สถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยอยาง

ทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ำเพ่ือไวเก็บกักน้ำเพ่ือใชในการเกษตร 

  2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพ่ือเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบ

ปายรานคายานชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพ่ือให

สอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง 

  2.4  ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ำในการเกษตรตลอดฤดูกาลสงเสริม     

การสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
 

3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

  3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของ

สมาชิกในครอบครัว  สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดำเนินกิจกรรม

ของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพใหมี

ความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานเปนเครือขาย 

  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการ

สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกำลังใจและดูแลสวัสดิการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหคน

ในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม 

อาชญากรรมและยาเสพติด 

  3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันการเกิด

อุบัติเหตุและอาชญากรรม 

  3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให

ประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการ

รักษาอยางทันทวงที 

  3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยาง

ท่ัวถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูดอยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได 

  3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสำหรับประชาชน  สถานท่ีออกกำลังกาย  สถานท่ีพักผอน

หยอนใจและสถานท่ีทำกิจกรรมรวมของครอบครัวท่ีเหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัย 

  3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวย

ความรวดเร็ว 
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 4. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

  4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   

กับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจหนาท่ี สงเสริมความรวมมือ   

ในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ 

  4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางท่ัวถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ

รับทราบขอมูลขาวสารการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได รวมถึงเพ่ิมชองทางในการ

ติดตอสื่อสาร การรับเรื่องราวรองทุกข คำรองตาง ๆ ของประชาชนใหมากข้ึน 

  4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนา

เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ท้ังในดานของบุคลากร  

ความพรอมของสถานท่ี  อุปกรณการเรยีนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจดัการศึกษาแบบบรูณาการ เชื่อมโยงระหวาง 

บาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล  กำหนดหลักสูตรแบบทองถ่ินมีสวนรวม  เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง     

การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ท้ังนี้ มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู

เพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

  4.4 สงเสริมการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมสำหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศและ

การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย 

  4.5 ทำนุบำรุงศาสนา  วัดวาอาราม  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือใหศาสนสถานแตละแหง

เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดยจะสนับสนุน

และสงเสริมกิจกรรมในวันสำคัญตาง ๆ ทางศาสนา  ทำนุบำรุงโบราณสถานตาง ๆ  

  4.6 สงเสริมและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  และปรับใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน  โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีสูลูกหลาน 
 

 5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 

  5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและเกิด

ความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคาและ

บริการ สงเสริมการฝกอาชีพท่ีมุงเนนอาชีพท่ีจะทำใหผูเขารับการอบรมสามารถนำไปประกอบเปนอาชีพและมีรายได 

ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได  

  5.2 สงเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดำเนินชีวิต สงเสริมให

ประชาชนรักการออม ปลุกจิตสำนึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุม

ออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง 

  5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังจากภาครัฐและเอกชน

และกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม  

  5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธท่ีดีกับมิตร

ประเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  
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 6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

  6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลาย

ของการใหบริการมากข้ึน ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการ

เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ซ่ึงมีอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมูบาน เปนแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพ่ือ

นำขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดำเนินการ ท้ังนี้ เปาหมายท่ีสำคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมี

ความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน ใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 

  6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบานโดยการ

พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดำเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดำเนินงานรวมกับสำนักงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสำคัญ 

  6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร

จัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเท่ียวในการขนถาย สรางมูลคาในการนำขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจ

และความตระหนักในหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การชำระ

คาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน 

  6.4 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไม ใหเปน

ระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพ้ืนท่ีวางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ

ใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม สำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรมรวมกัน 

  6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการดวยตนเองมากข้ึน มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวย

กฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการท่ีอาจสงผลตอ

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ 

  6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสราง

สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  
 

2.  UวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผU   (BANPHAI MUNICIPALITY VISION) 

    “  เมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซียน ” 

3.  Uยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่นU   

 เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ซ่ึงเปนแผนระยะยาวท่ีใชเปนกรอบและ

ทิศทางในการพัฒนา โดยกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด โดยยึดแผนยุทธศาสตรชาติ 20 

ป, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12, แผนพัฒนาภาค, แผนพัฒนากลุมจังหวัด, แผนพัฒนาจังหวัด, แผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของกลุมจังหวัด (กลุมจังหวัด “รอยแกนสารสินธุ” ไดแก รอยเอ็ด, ขอนแกน, มหาสารคาม, 

กาฬสินธุ) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน และนโยบายของผูบริหารเทศบาล

เมืองบานไผ ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 11 ดาน ไดแก  

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมปริมาณการจำหนายสินคาสำคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
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ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต 

        และทรัพยสิน   

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง  

 ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดำเนินงาน   

 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ   

 ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน  

 ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจดัการ   
   

 โดยในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลเมืองบานไผไดจัดลำดับความสำคัญในการ

พัฒนาตามกลยุทธตาง ๆ  ดังนี้ 

  1. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพ่ิมปริมาณการจำหนายสินคาสำคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 

                1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจำหนายสินคามากข้ึน  

2. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด    

 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด  

3. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก    

  3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก    

4. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน    

  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว   

  4.2 การสงเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการขยะ 

 5. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน  

  5.1 การสงเสรมิและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 

6. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

  6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

  6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

  7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

8. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดำเนินงาน 

  8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 

9. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

  9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 

10. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 
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10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน      

การปฏิบัติงาน 

 11. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  11.1 การสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

U4. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนท้ังสิ้น  265,000,000 

บาท โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

Uตารางท่ี 1U   แสดงรายจายจำแนกตามแผนงาน 
 

ดาน/แผนงาน 

 

จายจริง 

ป 2561 

จายจริง 

ป 2562 

ประมาณการ 

ป 2563 

ดานบริหารท่ัวไป (รวม) 

- แผนงานบริหารท่ัวไป 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม) 

- แผนงานการศึกษา 

- แผนงานสาธารณสุขฯ 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 

- แผนงานเคหะและชุมชน 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 

ดานเศรษฐกิจ (รวม) 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

- แผนงานการพาณิชย 

ดานดำเนินงานอ่ืน  (รวม) 

- งบกลาง 

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 

1,200,599.00 

16,313,636.21 

15,483,720.48 

829,915.73 

50,189,710.08 

50,189,710.08 

46,115,210.22 

37,477,040.97 

8,638,169.25 

113,628,913.23 

62,232,954.88 

7,715,625.66 

13,915.00 

37,014,910.86 

4,746,244.80 

1,905,262.03 

20,343,020.48 

19,345,106.68 

997,913.80 

54,951,795.92 

54,951,795.92 

54,524,800 

45,198,100 

9,326,700 

123,782,200 

67,157,400 

9,825,900 

930,500 

35,928,500 

8,129,900 

1,810,000 

24,527,860 

22,912,660 

1,615,200 

62,165,140 

62,165,140 

รวมท้ังส้ิน 219,562,875.71 235,038,939.85 265,000,000 
  

 หนวยงานตางๆ  ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผไดนำงบประมาณ จำนวน 265,000,000 บาท ท่ีไดรับ

จัดสรรนี้ ไปใชในการดำเนินงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ท้ังในสวนท่ีเปนงานบริการท่ีมีลักษณะเปนงานประจำ  

และการดำเนินกิจกรรมท่ีกำหนดไวตามโครงการพัฒนาตางๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลท่ีไดแถลง

ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลท้ัง 11 ดาน   

 ซ่ึงในตารางท่ี 1 จะเปนการแสดงขอมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะท่ีใชในการดำเนินงานตามโครงการ

พัฒนาตางๆในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับนโยบาย

ของผูบริหารและการจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา ตามท่ีไดกำหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 

2565) ดังท่ีไดกลาวขางตน 
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Uตารางท่ี 2U  การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร 
งบประมาณ 

ท่ีไดรับการจัดสรร 

คิดเปนรอยละ 

ของงบประมาณ 

ท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมปริมาณการจำหนายสินคาสำคัญท่ีมีอยูแลว 

ใหมากข้ึน 
150,000 0.13 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  

สนิคาตามความตองการของตลาด 
0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง 

ของการคมนาคมทางบก 
0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยนื 
22,019,560 19.40 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 26,049,600 22.95 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี  

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
52,443,600 46.20 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
6,030,000 5.31 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 

และลดรายจายในการดำเนินงาน   
2,030,100 1.79 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือการบริการประทับใจ   
300,000 0.26 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
4,232,000 3.73 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   253,900 0.22 

รวมท้ังส้ิน 113,508,760 100.00 

 

หมายเหตุ  :  ติดตามและประเมินผลเฉพาะงบดำเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการตางๆ), งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     

และงบเงินอุดหนุน   
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สวนท่ี 3 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 โดยรวบรวมขอมูลการดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของทุกสวนราชการในเชิงปริมาณ แลวนำมาสรุป

เปนภาพรวมของการดำเนินงานของเทศบาล   

Uการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

 U1)  โครงการพัฒนาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกำหนดแนวทางใหทองถ่ินนำแผนพัฒนาทองถ่ิน มาใชเปนกรอบใน

การจัดทำงบประมาณรายจายประจำป  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการ

พัฒนาจึงใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เปนหลักในการพิจารณา โดยแสดงขอมูลใหเห็นจำนวนโครงการ

และงบประมาณท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะโครงการท่ีมีเปาหมายในการดำเนินการ

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจำป พ.ศ. 2563 และแสดงขอมูลการดำเนินการและการใชงบประมาณจริงโดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 จำนวน 265,000,000 บาท  

โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 171 โครงการ จำนวนเงิน 113,508,760 บาท  

คิดเปน 42.83 ของจำนวนงบประมาณท้ังหมด 

 

     Uตารางท่ี 3U แสดงจำนวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) ท่ีมีเปาหมายในการ

ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจำนวนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรและแผนงาน จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 

 ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 

ท่ีไดรับ 

ตาม 

แผนพัฒนา 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมปริมาณการจำหนายสินคาสำคัญ 

ท่ีมีอยูแลวใหมากขึ้น 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 

 

2 

1 

 

 

0 

2 

 

 

400,000 

300,000 

 

 

0 

150,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ีย่ังยืน 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

 

45 

20 

1 

 

 

23 

12 

1 

 

 

81,937,660 

256,586,000 

50,000 

 

 

19,249,560 

2,720,000 

50,000 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 

 ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 

ท่ีไดรับ 

ตาม 

แผนพัฒนา 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

1. แผนงานการศึกษา 

 

 

46 

 

 

40 

 

 

33,800,000 

 

 

26,049,600 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชน 

มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

4. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

5. แผนงานสังคมสงเคราะห 

6. แผนงานสาธารณสุข 

7. แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

8. แผนงานงบกลาง 

 

 

6 

5 

6 

5 

2 

7 

22 

5 

 

 

7 

2 

4 

3 

3 

7 

11 

5 

 

 

424,000 

3,344,000 

2,810,000 

490,000 

180,000 

1,320,000 

7,975,000 

42,743,600 

 

 

565,000 

300,000 

150,000 

400,000 

120,000 

1,250,000 

885,000 

48,773,600 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชมุชนและ

การสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

4. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

5. แผนงานการศึกษา 

 

 

9 

16 

1 

10 

1 

 

 

8 

13 

1 

10 

1 

 

 

2,240,000 

1,940,000 

50,000 

3,625,000 

100,000 

 

 

1,410,000 

1,175,000 

10,000 

3,335,000 

100,000 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายในการดำเนินงาน   

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2,000,000 

550,000 

 

 

1,500,000 

530,100 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสทิธิภาพ

เพ่ือการบริการประทับใจ   

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

 

1 

14 

 

 

1 

5 

 

 

30,000 

4,030,000 

 

 

20,000 

280,000 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม

จริยธรรมและความสามารถในการปฏบัิติงาน 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2. แผนงานการศึกษา 

 

 

6 

1 

 

 

6 

2 

 

 

4,105,000 

400,000 

 

 

3,785,000 

447,000 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   

1. แผนงานการศึกษา 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

1 

9 

 

1 

1 

 

96,000 

110,570,000 

 

53,900 

200,000 

รวมท้ัง 11 ยุทธศาสตร 244 171 562,096,260 113,508,760 
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จากตารางท่ี 3 แสดงวาในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุ

โครงการตามยุทธศาสตร ท้ัง 11 ดาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 244 โครงการ ประมาณการงบประมาณ

ไวท้ังสิ้น 562,096,260 บาท ไดนำมาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2563 จำนวน 171 โครงการ เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 113,508,760 บาท คิดเปนรอยละ 70.08 ของโครงการท้ังหมด 

และคิดเปนรอยละ 20.19 ของประมาณการท้ังหมด สำหรับโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา แสดงใหเห็นวา

เทศบาลเมืองบานไผไดจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญเนนการสงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของ

ชุมชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคมเปน

อยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

 U2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563)        

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางท่ีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ไดนำเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ขอมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณ

เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซ่ึงสรุปได ดังนี้  

  โครงการท่ีไดรับงบประมาณ     171  โครงการ   

 - โครงการดำเนินการแลวเสร็จ        117   โครงการ      คิดเปนรอยละ  68.42  ของโครงการท้ังหมด   

      - โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ    14   โครงการ     คิดเปนรอยละ    8.19  ของโครงการท้ังหมด   

 - โครงการท่ีไมดำเนินการ                40   โครงการ       คิดเปนรอยละ  23.39  ของโครงการท้ังหมด 
  

2.1 จำนวนโครงการท่ีจะดำเนินการท้ังส้ิน 171 โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ 

จำนวน 117 โครงการ (คิดเปนรอยละ 68.42) รวมใชงบประมาณท้ังส้ิน 73,243,287.62 บาท ประกอบดวย 
 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชงบประมาณ คิดเปน 

  ต้ังไว (บาท) ท้ังสิ้น (บาท) รอยละ 

1 โครงการคดัเลือกพนักงานดีเดน 5,000 3,975.00 79.50 

2 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันสำคญัของชาติ 500,000 399,650.00 79.93 

3 โครงการจดักิจกรรมวันทองถ่ินไทย 20,000 16,270.00 81.35 

4 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล 30,000 4,324.00 14.41 

5 โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ 50,000 8,000.00 16.00 

6 โครงการฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แกพนักงานและลูกจาง 100,000 48,340.00 48.34 

7 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพฯ 600,000 514,443.00 85.74 

8 โครงการปรัปปรุงหองทำงานปลัดเทศบาลเมืองบานไผและหนาหอง 200,000 199,000.00 99.50 

9 อุดหนุนท่ีวาการอำเภอบานไผ (โครงการจัดงานรัฐพิธี) 30,000 30,000.00 100.00 

10 อุดหนุนมูลนิธิบานไผการกุศลสงเคราะห 50,000 50,000.00 100.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชงบประมาณ คิดเปน 

  ต้ังไว (บาท) ท้ังสิ้น (บาท) รอยละ 

11 อุดหนุนสมาคมปุงเถากง-มา 50,000 50,000.00 100.00 

12 โครงการจดัระเบียบการจำหนายสนิคาบนถนนทางเทาและการจราจร 100,000 99,370.00 99.37 

13 โครงการจดักิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 10,000 5,000.00 50.00 

14 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 15,000 1,583.00 10.55 

15 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคภีัย  วาตภัย  อุทกภัย 20,000 ไมใชงบประมาณ - 

16 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 350,000 67,100.00 19.17 

17 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล 60,000 47,110.00 78.52 

18 อุดหนุนจังหวัดขอนแกน (โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ) 30,000 30,000.00 100.00 

19 อุดหนุนอำเภอบานไผ (โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด) 25,000 25,000.00 100.00 

20 โครงการกฎหมายควรรู 80,000 29,950.00 37.44 

21 โครงการจดัทำแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม 150,000 13,296.00 8.86 

22 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯแกบุคลากร 50,000 12,945.00 25.89 

23 โครงการอบรมทิศทางการจดัทำแผนพัฒนาฯ 300,000 280,845.00 93.62 

24 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรฯแกเยาวชนและประชาชน 30,000 9,100.00 30.33 

25 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง ฯ 30,000 48,835.00 162.78 

26 คาขยายเขตประปา 500,000 497,661.45 99.53 

27 คาขยายเขตไฟฟา 500,000 289,286.98 57.86 

28 กอสรางลานคอนกรีตเสรมิเหล็กรอบบอบำบัดสิ่งปฏิกูล 500,000 499,000.00 99.80 

29 กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนผังเมือง  

บานเก้ิง แยกท่ี 1 (ชุมชนบานขาพัฒนา) 

478,000 467,000.00 97.70 

30 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ  

ถนนประพัฒนพัฒนา ซอย 1 

384,000 380,000.00 98.96 

31 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ  

ซอยแกวทรานี 2 (ชวงท่ี 2) (ชุมชนแกวทรานี) 

448,500 448,000.00 99.89 

32 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ  

ถนนยิ่งยง ซอย 4/1 (ชุมชนยิ่งยง) 

211,440 211,000.00 99.79 

33 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/2  

(ชุมชนประปาบานไผ) 

411,440 410,000.00 99.65 

34 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยศาลเจา ซอย 5 905,000 630,000.00 69.61 

35 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมประสงค 2  

(ชุมชนสมประสงค) 

1,306,600 910,000.00 69.65 

36 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/1  

(ชุมชนประปาบานไผ) 

322,480 321,000.00 99.54 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชงบประมาณ คิดเปน 

  ต้ังไว (บาท) ท้ังสิ้น (บาท) รอยละ 

37 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/5  

(ชุมชนประปาบานไผ) 

611,600 470,000.00 76.85 

38 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ ถนนบานเก้ิง ซอย 4  

(ชุมชนบานขาพัฒนา) 

444,800 443,000.00 99.60 

39 ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ ถนนบานเก้ิง ซอย 17  

(ชุมชนหมูสี่พัฒนา) 

176,000 162,000.00 92.05 

40 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ 300,000 51,325.00 17.11 

41 โครงการคาใชจายรณรงคเพ่ือในการรณรงคปองกันยาเสพติด 

ในสถานศึกษา 

30,000 30,000.00 100.00 

42 โครงการพัฒนาพนักงานครโูรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 147,000 147,000.00 100.00 

43 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 581,500 553,010.00 95.10 

44 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน 386,000 363,160.00 94.08 

45 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) 2,305,100 2,192,400.00 95.11 

46 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัวสวนเพ่ิม : Top Up) 193,000 191,000.00 98.96 

47 โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000 40,000.00 100.00 

48 โครงการคาใชจายการพัฒนา/ปรังปรุง หองสมุด 200,000 200,000.00 100.00 

49 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู 100,000 100,000.00 100.00 

50 โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาฯ 100,000 100,000.00 100.00 

51 โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล 53,900 53,900.00 100.00 

52 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียนยากจน 185,000 91,500.00 49.46 

53 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน 656,100 611,461.00 93.20 

54 โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน 372,300 350,385.00 94.11 

55 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนสงักัดเทศบาล 3,390,000 2,931,164.00 86.47 

56 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 1,622,000 1,505,961.56 92.85 

57 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3,500,000 3,430,423.50 98.01 

58 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

355,000 310,017.88 87.33 

59 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7,400,000 5,837,600.00 78.89 

60 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ 50,000 50,000.00 100.00 

61 อุดหนุนโรงเรียนบานเก้ิง 35,000 35,000.00 100.00 

62 อุดหนุนโรงเรียนบานไผประถมศึกษา 35,000 35,000.00 100.00 

63 อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทรประสิทธ์ิ 35,000 35,000.00 100.00 

64 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ 35,000 35,000.00 100.00 

65 อุดหนุนโรงเรียนประเสรฐิแกวอุทิศ 35,000 28,690.00 81.97 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชงบประมาณ คิดเปน 

  ต้ังไว (บาท) ท้ังสิ้น (บาท) รอยละ 

66 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองลมุพุก 35,000 35,000.00 100.00 

67 อุดหนุนโรงเรียนจตรุมติรบานไผ 35,000 35,000.00 100.00 

68 โครงการจดัวันเด็กแหงชาต ิ 100,000 89,695.00 89.70 

69 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 79,600 45,150.00 56.72 

70 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 55,500 31,500.00 56.76 

71 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน(รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 314,500 290,700.00 92.43 

72 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 37,000 21,000.00 56.76 

73 โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 37,000 21,000.00 56.76 

74 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 910,000 714,300.00 78.49 

75 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคฯ 300,000 196,740.00 65.58 

76 โครงการจดัการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 70,000 60,777.00 86.82 

77 โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ เพ่ือเด็ก เยาวชนและประชาน 70,000 68,212.00 97.45 

78 โครงการสงเสริมพนักงานครเูทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียน

สังกัดเทศบาลเขารวมการแขงขันกีฬา 

15,000 14,880.00 99.20 

79 โครงการจดังานประเพณีข้ึนปใหม 50,000 29,540.00 59.08 

80 โครงการจดังานประเพณีบุญกุมขาวใหญ 50,000 49,195.00 98.39 

81 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 300,000 255,052.00 85.02 

82 โครงการสงสรมิภูมปิญญาทองถ่ิน 50,000 49,105.00 98.21 

83 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดศรีบุญเรือง 50,000 50,000.00 100.00 

84 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธ์ิชัยบานไผ 20,000 20,000.00 100.00 

85 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดเอ่ียมไพบูลย 50,000 50,000.00 100.00 

86 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดสะอาดโนนงาม 50,000 50,000.00 100.00 

87 ตอเติมราวบันไดศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 2 10,000 9,300.00 93.00 

88 กอสรางปายช่ือศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 3 (โนนสวาง) 50,000 49,500.00 99.00 

89 กอสรางราวก้ันระเบียงหนาหองเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 50,000 42,000.00 84.00 

90 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 38,380,800 29,784,400.00 77.60 

91 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ 9,292,800 8,742,400.00 94.08 

92 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 300,000 263,500.00 87.83 

93 โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจฯ 30,000 13,960.00 46.53 

94 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา  

ใหมีรายไดระหวางเรยีน 

300,000 93,750.00 31.25 

95 โครงการจดัประชุมประจำเดือนองคกรภาคประชาชน 280,000 164,000.00 58.57 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ใชงบประมาณ คิดเปน 

  ต้ังไว (บาท) ท้ังสิ้น (บาท) รอยละ 

96 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสรมิบทบาท 

การพัฒนาสตร ี

200,000 233,170.00 116.59 

97 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือเสรมิสรางภาวะผูนำฯ 

1,700,000 1,338,280.00 78.72 

98 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและพัฒนารายไดฯ 100,000 60,886.00 60.89 

99 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรง

ในครอบครัว 

50,000 23,760.00 47.52 

100 โครงการเรารักบานไผ 150,000 148,890.00 99.26 

101 โครงการวันเยาวชน 100,000 32,580.00 32.58 

102 โครงการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ในเขตฯ 40,000 34,945.00 87.36 

103 โครงการสำรวจขอมลูพ้ืนฐานชุมชนเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 10,000 36,000.00 360.00 

104 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 100,000 21,190.00 21.19 

105 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 30,000 29,410.00 98.03 

106 เงินสมทบทุนใหกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ 700,000 700,000.00 100.00 

107 เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ดานสาธารณสุข 780,000 780,000.00 100.00 

108 โครงการชาวบานไผรวมใจลดการใชน้ำมันทอดซ้ำ 10,000 4,480.00 44.80 

109 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 20,000 31,680.00 158.40 

110 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก 20,000 18,472.25 92.36 

111 ปรับปรุงตอเติมศูนยบริการสาธารณสุข 400,000 400,000.00 100.00 

112 โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 20,000 19,805.00 99.03 

113 โครงการจดัการขยะอันตรายในชุมชน 10,000 9,670.00 96.70 

114 โครงการจัดการส่ิงแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม 10,000 5,605.00 56.05 

115 โครงการทอดผาปาขยะ 20,000 19,300.00 96.50 

116 โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม 10,000 9,970.00 99.70 

117 อุดหนุนโครงการสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการ

สิ่งแวดลอมฯ 

530,100 504,456.00 95.16 

รวมท้ังสิ้น 88,609,060 73,243,287.62 82.66 
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2.2 จำนวนโครงการท่ีจะดำเนินการท้ังส้ิน  171 โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ  

จำนวน 14 โครงการ (คิดเปนรอยละ 8.19) รวมใชงบประมาณท้ังส้ิน 720,000 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณต้ังไว   ใชงบประมาณ  เหตุผล 

     (บาท)   (บาท)    

1 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน 

1,500,000 720,000.00 งบประมาณคงเหลือ 

780,000 บาท  

ไดขออนุมัติกันเงิน

งบประมาณไวเบิก

เหลื่อมปใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เรียบรอยแลว   

2 กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนโนนสวาง 

(ชวงท่ี 2) จากสามแยกซอยเจริญสุข 4 

2,200,000 - รายการลำดับท่ี 2-14 

ดำเนินการไมทัน 

และไดขออนุมัติกัน

เงินงบประมาณไว

เบิกเหลื่อมปใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 เรียบรอยแลว 

3 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล.  

ถนนสาธารณะ ถนนกกแดง ซอย 4 (ขางพรนิภา 

คารแคร) (ชุมชนกกแดง) 

667,000 - 

4 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ถนนสาธารณะ ถนนหลัง ขก. 10 (หนาบานเอสัน) 

(ชุมชนจดัสรร) 

1,036,300 - 

5 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ  

ซอยคำเปยงพัฒนา 

539,000 - 

6 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนขาง

ศูนยสุขภาพ ชุมชนบานเก้ิง (ดานทิศตะวันออก) 

804,000 - 

7 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  

ถนนมิตรภาพ ซอย 2 (ดานทิศเหนือ) 

2,638,000 - 

8 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ  

ซอยประปา 1/3 (ชุมชนประปาบานไผ) 

667,200 - 

9 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสาธารณะ  

ถนนหนองลมุพุก ซอย 9 (ชุมชนหนองลุมพุก) 

578,200 - 

10 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ  

ถนนนบานเก้ิง ซอย 15 

589,000 - 

11 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ ซอยแกวทรานี 1,031,000 - 

12 ซอมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน  

ตค 3110 ขอนแกน 

500,000 - 

13 ซอมรถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน  

ตค 472 ขอนแกน 

500,000 - 

14 กอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10 (หนองง้ิว) 

2,000,000 - 

รวมท้ังสิ้น       15,249,700     720,000.00    
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2.3 จำนวนโครงการท่ีจะดำเนินการท้ังส้ิน 171 โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ีไมดำเนินการ จำนวน     

40 โครงการ (คิดเปนรอยละ 23.39) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 9,650,000 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ต้ังไว (บาท) 

เหตุผล 

1 โครงการจดัการเลือกตั้ง 3,000,000 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังไมมีประกาศใหมีการเลือกตั้ง  

2 โครงการถนนใสใจสิ่งแวดลอม 50,000 เน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรับการจดัสรรไมเพียงพอ 

3 โครงการฝกอบรมทบทวนเครือขาย

อาสาสมัครฝายทะเบียนประจำชุมชน 

20,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4 อุดหนุนก่ิงกาชาดอำเภอบานไผ 20,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

5 โครงการจางทำโครงตดิตั้งปายในเขตเทศบาล 50,000 ไมมพ้ืีนท่ีสาธารณะในการดำเนินการ 

6 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

อาสาสมัครดานการปองกันฯ 

200,000 อาสาสมัครฯไมพรอมท่ีจะฝกอบรม ประกอบกับอยูระหวาง 

การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

7 โครงการฝกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ 25,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทำ

วิสัยทัศนฯ 

300,000 เน่ืองจากเปนโครงการท่ีตั้งรองรับคณะผูบริหาร แตใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมมคีณะผูบรหิาร จึงไมดำเนินการ 

9 คาทดแทนกรณสีภาพแวดลอมเสือ่มโทรม

เน่ืองจากระบบกำจดัมลูฝอยฯ 

100,000 เน่ืองจาก อบต.หินตั้งไมไดแจงเปนหนังสือขอรับคาทดแทน 

ในกรณีไดรับผลกระทบจากระบบกำจัดมลูฝอยของเทศบาล 

เมืองบานไผ 

10 โครงการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

50,000 ดำเนินการไมทัน เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ทำใหมหาวิทยาลัยขอนแกนไมสามารถมาดำเนินการได 

11 คาชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได 800,000 ไดคำนวณคาชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได (คาk) แลว แตไมมี

การเบิกจาย เน่ืองจากคาชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได (คาk)  

ไมเกิน 4% 

12 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงาน 

ทางการศึกษา 

200,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

13 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 

150,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

14 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 

โดยใชโรงเรียนเปนฐานฯ (SBMLD) 

1,500,000 ไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

15 โครงการสงเสริมการจดักระบวนการเรยีน 

การสอน การบริหารตามหลักปรัชญาฯ 

200,000 ไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

16 โครงการสงเสริมกิจกรรมของศูนยการเรยีนรู

ดานการทองเท่ียวในสถานศึกษา 

100,000 ไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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ท่ี โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ

ต้ังไว (บาท) 

เหตุผล 

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริม

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทำแผนพัฒนา

ทางการศึกษาดีเดน 

250,000 ไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

18 อุดหนุนโรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรค 35,000 โรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรคแจงไมขอรับเงินอุดหนุน 

19 โครงการจดัการแขงขันทักษะทางวิชาการ

โรงเรียนในเขตฯ 

100,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

20 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนำสภาเด็ก 

และเยาวชนเทศบาลเมืองบานไผ 

100,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

21 โครงการสรางภมูิคุมกันยาเสพติดเด็ก 

และเยาวชนนอกสถานศึกษา 

200,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

22 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนบานไผเกมส 70,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

23 โครงการจดัการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 

เพ่ือเดก็ เยาวชนและประชาน 

75,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

24 โครงการจดังานประเพณีบุญเดือนหก 100,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

25 โครงการจดังานประเพณีแหเทียนพรรษา  150,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

26 โครงการจดังานวันสงกรานต  300,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

27 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธ์ิศริิโสภณ 20,000 ไมดำเนินกิจกรรม เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

28 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดปาชัยวารินทร 20,000 ไมดำเนินกิจกรรม เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

29 ตอเติมกันสาดหนาอาคารเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 

70,000 ไมมผีูรับจาง 

30 ตอเติมโครงหลังคาเหล็ก 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเก้ิง) 

100,000 ไมมผีูรับจาง 

31 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 

150,000 ไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

32 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน

โรงเรียนเทศบาลบานไผ 

150,000 ไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

33 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 อยูระหวางการรับรองกองทุนฯ 

34 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาว 

แกผูดอยโอกาส 

50,000 ไมมีประกาศจากกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ใหเปนพ้ืนท่ีประสบภัยหนาว 

35 โครงการปรับปรุงซอมแซม 

หอกระจายขาวชุมชน 

585,000 ไมคุมคาตอการดำเนินการซอมแซม 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ต้ังไว (บาท) 

เหตุผล 

36 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 

ท้ัง 39 ชุมชนในเขตฯ 

30,000 ไมมีการเลือกตั้งเน่ืองจากยังไมครบวาระ 

37 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 200,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

38 อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตชวยชีวิต 

เพ่ือนมนุษย 

10,000 ภารกิจซ้ำซอนกับก่ิงกาชาดอำเภอบานไผ 

39 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 10,000 ไมไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน 

จากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

40 โครงการชุมชนรวมพลังลดโลกรอน 10,000 เน่ืองจากอยูระหวางการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

รวมท้ังสิ้น 9,650,000  

 

3) การติดตามและประเมินผลการจัดซ้ือครุภัณฑ  

3.1 ครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณท้ังส้ิน 43 รายการ ดำเนินการแลวเสร็จ 37 รายการ (คิดเปนรอยละ 

86.05) ใชงบประมาณท้ังส้ิน 1,889,680 บาท ประกอบดวย   

ท่ี รายการ งบประมาณ ใชงบประมาณ คิดเปน หมายเหตุ 
  

ต้ังไว (บาท) ท้ังสิ้น (บาท) รอยละ 
 

1 เครื่องดูดฝุน              18,000          18,000.00  100.00 สำนักปลดั 

2 เครื่องโทรสาร              30,000          29,800.00  99.33 สำนักปลดั 

3 เครื่องปรับอากาศ              56,000          56,000.00  100.00 สำนักปลดั 

4 โตะหมูบูชา หมู 9 หนา 10              35,000          34,900.00  99.71 สำนักปลดั 

5 คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต              40,000          39,000.00  97.50 สำนักปลดั 

6 ชุดลูกขายหอกระจายขาวแบบไรสาย            450,000         448,680.00  99.71 กองวิชาการฯ 

7 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย  

(Access Point) 

             69,000          69,000.00  100.00 กองวิชาการฯ 

8 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสำรองไฟฟา 

(สำหรับงานประมวลผล) 

             57,600          57,600.00  100.00 กองวิชาการฯ 

9 เครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสำรองไฟฟา 

(สำหรับศูนยขอมูลขาวสาร) 

             45,600          45,600.00  100.00 กองวิชาการฯ 

10 เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับผลิตสื่อผสม              88,000          87,000.00  98.86 กองวิชาการฯ 

11 เครื่องพิมพ Multifunction              16,000          16,000.00  100.00 กองวิชาการฯ 

12 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ส ี              10,000          10,000.00  100.00 กองวิชาการฯ 

13 อุปกรณสำหรับยืนยันตัวตนเขาใชงาน 

ระบบอินเตอรเน็ต 

           100,000         100,000.00  100.00 กองวิชาการฯ 

14 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค               7,000            7,000.00  100.00 กองวิชาการฯ 

15 เครื่องคอมพิวเตอร              22,000          22,000.00  100.00 กองคลัง 
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ท่ี รายการ งบประมาณ ใชงบประมาณ คิดเปน หมายเหตุ 

  ต้ังไว (บาท) ท้ังสิน้ (บาท) รอยละ  

16 เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก              22,000          22,000.00  100.00 กองคลัง 

17 เครื่องปรับอากาศ              28,600          28,600.00  100.00 งานปองกันฯ 

18 เครื่องรับสงวิทย ุ              56,000          56,000.00  100.00 งานปองกันฯ 

19 เสาสงสัญญาณวิทยสุื่อสาร            100,000         100,000.00  100.00 งานปองกันฯ 

20 แทนเจาะคอนกรตี              30,000          30,000.00  100.00 กองชาง 

21 เครื่องกำเนิดไฟฟา              20,000          20,000.00  100.00 กองชาง 

22 ปมน้ำหอยโขง               4,000            4,000.00  100.00 กองสาธารณสุขฯ 

23 เครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง              57,000          57,000.00  100.00 กองสาธารณสุขฯ 

24 เครื่องขูดหินปูน              35,000          35,000.00  100.00 กองสาธารณสุขฯ 

25 เครื่องฉายแสงหลอด LED              28,000          28,000.00  100.00 กองสาธารณสุขฯ 

26 เครื่องปนและผสมสารอุดฟน              12,000          12,000.00  100.00 กองสาธารณสุขฯ 

27 รถจักรยานยนต (กองการศึกษา)              40,800          40,800.00  100.00 กองการศึกษา 

28 โตะอาหารพรอมเกาอ้ี              55,000          55,000.00  100.00 กองการศึกษา 

29 รถจกัรยานยนต (โรงเรียนเทศบาลบานไผ)              40,800          40,800.00  100.00 กองการศึกษา 

30 จัดซื้อช้ันวางหนังสือ              80,000          80,000.00  100.00 กองการศึกษา 

31 เครื่องคอมพิวเตอร              22,000          22,000.00  100.00 กองการศกึษา 

32 เครื่องช็อตสลบสัตว            128,000         128,000.00  100.00 กองสาธารณสุขฯ 

33 พัดลมอุตสาหกรรม              13,000          13,000.00  100.00 กองสาธารณสุขฯ 

34 เครื่องปรับอากาศ              29,900          29,900.00  100.00 กองสวัสดิการฯ 

35 ตูเหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อน              16,000          16,000.00  100.00 กองสวัสดิการฯ 

36 เครื่องคอมพิวเตอร              23,000          23,000.00  100.00 กองสวัสดิการฯ 

37 เครื่องพิมพ                8,000            8,000.00  100.00 กองสวัสดิการฯ 

รวมท้ังสิ้น        1,893,300    1,889,680.00  99.81 
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3.2 ครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณ ท้ังส้ิน 43 รายการ อยูระหวางดำเนินการ 5 รายการ (คิดเปน    

รอยละ 11.63) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 4,348,000 บาท ประกอบดวย   

ท่ี รายการ  งบประมาณต้ังไว  เหตุผล หมายเหตุ 

     (บาท)      

1 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง           1,288,000  ดำเนินการไมทัน และไดขออนุมัตกัินเงิน

งบประมาณไวเบิกเหลื่อมป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว  

สำนักปลดั 

2 ชุดแปรงกวาดถนน              100,000  ดำเนินการไมทัน และไดขออนุมัตกัินเงิน

งบประมาณไวเบิกเหลื่อมป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว  

กองสาธารณสุขฯ 

3 ถังบรรจุขยะมูลฝอย              340,000  ดำเนินการไมทัน และไดขออนุมัตกัินเงิน

งบประมาณไวเบิกเหลื่อมป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว  

กองสาธารณสุขฯ 

4 รถบรรทุก (ดีเซล)           1,980,000  ดำเนินการไมทัน และไดขออนุมัตกัินเงิน

งบประมาณไวเบิกเหลื่อมป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว  

กองสาธารณสุขฯ 

5 หอกระจายขาวชุมชน 

ภายในเขตเทศบาลฯ 

             640,000  ดำเนินการไมทัน และไดขออนุมัตกัินเงิน

งบประมาณไวเบิกเหลื่อมป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบรอยแลว  

กองสวัสดิการฯ 

รวมท้ังสิ้น         4,348,000      
 

3.3 ครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณ ท้ังส้ิน 43 รายการ ไมดำเนินการ 1 รายการ (คิดเปนรอยละ 2.33) 

งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 30,000 บาท ประกอบดวย   

ท่ี รายการ งบประมาณต้ังไว 

(บาท) 

เหตุผล หมายเหตุ 

1 โตะหมูบูชา หมู 9 หนา 7 30,000 ไมสามารถจัดหาครุภณัฑรายการน้ีได 

ในทองตลาด 

สำนักปลดั 

รวมท้ังสิ้น 30,000  
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4) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563  

โครงการ/กิจกรรม ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2563 จำนวน 27

โครงการ งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 4,382,600 บาท ประกอบดวย 

4.1 ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 24 โครงการ (คิดเปนรอยละ 88.89) รวมใชงบประมาณท้ังส้ิน 

34,541,120 บาท ประกอบดวย 
ท่ี รายการ งบประมาณ 

ต้ังไว (บาท) 

ใชงบประมาณ

ท้ังสิ้น (บาท) 

คิดเปน

รอยละ 

หมายเหตุ 

1 ซุมเฉลมิพระเกียรต ิ 320,000 320,000.00 100.00 สำนักปลดั 

2 โทรศัพทพ้ืนฐานชนิดไรสาย 3,600 3,300.00 91.67 สำนักปลดั 

3 ไมโครโฟนไรสายชนิดมือถือ 65,000 62,820.00 96.65 สำนักปลดั 

4 คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต แบบท่ี 2 20,000 19,800.00 99.00 สำนักปลดั 

5 กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 500,000 499,000.00 99.80 สำนักปลดั 

6 รถจักรยานยนตสายตรวจเทศกิจ 200,000 197,000.00 98.50 สำนักปลดั 

7 เรือทองแบนอลูมิเนียม 460,000 460,000.00 100.00 สำนักปลดั 

8 เรือทองแบนอลมูิเนียม 500,000 500,000.00 100.00 สำนักปลดั 

9 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED  

ชนิด Network จำนวน 2 เครื่อง 

17,800 17,800.00 100.00 กองคลงั 

10 เครื่องคอมพิวเตอร สำหรบัประมวลผล  

จำนวน 2 เครื่อง 

59,600 59,600.00 100.00 กองคลัง 

11 เครื่องคอมพิวเตอร โนตบุค จำนวน 1 เครื่อง 22,000 22,000.00 100.00 กองคลงั 

12 เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก จำนวน 2 เครื่อง 12,600 12,600.00 100.00 กองคลัง 

13 เครื่องพิมพเลเซอร ชนิด Network  

(กระดาษ A 3) จำนวน 1 เครื่อง 

54,000 54,000.00 100.00 กองคลัง 

14 เครื่องคอมพิวเตอร All in one  

จำนวน 1 เครื่อง 

23,000 23,000.00 100.00 กองคลัง 

15 เกาอ้ีสำนักงาน (สำหรับผูบริหาร)  

จำนวน 1 ตัว 

6,000 6,000.00 100.00 กองคลัง 

16 ตูไมเก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง 6,300.00 6,300.00 100.00 กองคลัง 

17 โครงการกอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.  

ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก ซอย 7 

(ชุมชนหนองลุมพุก) 

170,000 169,500.00 99.71 กองชาง 

18 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  

พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  

ถนนหนองลุมพุก ซอย 13 (ชุมชนหนองลุมพุก) 

221,000 220,800.00 99.91 กองชาง 
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ท่ี รายการ งบประมาณ 

ต้ังไว (บาท) 

ใชงบประมาณ

ท้ังสิ้น (บาท) 

คิดเปน

รอยละ 

หมายเหตุ 

19 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 

ซอยแยกประปา 3 (ฝงทิศใต) (ชุมชนประปา

บานไผ) 

112,000 111,500.00 99.55 กองชาง 

20 โครงการกอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.  

ซอยสาธารณะ ซอยศรีบุญเรือง  

(ดานทิศตะวันออก) (ชุมชนศรีบุญเรือง) 

308,000 307,000.00 99.68 กองชาง 

21 โครงการกอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล.  

ซอยสาธารณะ ซอยอินทรประชา  

(ชุมชนโนนสะอาด) 

288,000.00 287,000.00 99.65 กองชาง 

22 ชุดอุปกรณสำหรับหองเรียนโครงการคุณภาพ

การศึกษาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 

30,700.00 30,700.00 100.00 กองการศึกษา 

23 ชุดอุปกรณสำหรับหองเรียนโครงการคุณภาพ

การศึกษาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 

30,700.00 30,700.00 100.00 กองการศึกษา 

24 ชุดอุปกรณสำหรับหองเรียนโครงการคุณภาพ

การศึกษาดวยเทคโนโลยสีารสนเทศ DLTV 

30,700.00 30,700.00 100.00 กองการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 3,461,000 3,451,120 99.71  

4.2 อยูระหวางดำเนินการ 3 โครงการ (คิดเปนรอยละ 11.11) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 921,600 

บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ  งบประมาณต้ังไว  เหตุผล หมายเหตุ 

     (บาท)      

1 โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล.  

ศูนยสุขภาพชุมชนโนนสวาง 

           434,600   - ดำเนินการไมทัน และไดขออนุมัติ

กันเงินงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียบรอยแลว ท้ัง 3 รายการ 

กองชาง 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  

ถนนสาธารณะ ถนนหนา

องคการโทรศัพท (TOT)  

(ชุมชน บ.ข.ส.) 

           112,000  

3 โครงการปรับปรงุผิวจราจร  

ถนนสาธารณะ ถนนทางเขา 

บานเกานอย (ชุมชนหนองแคน) 

           375,000  

รวมท้ังสิ้น           921,600      
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Uแผนภูมิท่ี 1 U แสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณและจำนวนโครงการท่ี

ดำเนินการแลวเสร็จของแตละยุทธศาสตร 
 

จากแผนภูมิท่ี 1 อธิบายได ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี  จำนวนโครงการ   จำนวนโครงการ  คิดเปนรอยละ 

     ท่ีแลวเสร็จ    

1 2 2 100.00 

2 - - - 

3 - - - 

4 36 18 50.00 

5 40 31 77.50 

6 42 28 66.67 

7 33 25 75.76 

8 2 1 50.00 

9 6 3 50.00 

10 8 7 87.50 

11 2 2 100.00 

รวม 171 117 68.42 
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Uแผนภูมิท่ี 2U  แสดงการใชงบประมาณในการดำเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา    

จากแผนภูมิท่ี 2 อธิบายได ดังนี้  

ยุทธศาสตรท่ี  งบประมาณต้ังไว (บาท)    ใชงบประมาณท้ังสิ้น (บาท)  คิดเปนรอยละ 

1 150,000 68,886.00 45.92 

2 - - - 

3 - - - 

4 22,019,560 6,196,693.43 28.14 

5 26,049,600 20,417,162.94 78.38 

6 52,443,600 41,559,744.25 79.25 

7 6,030,000 3,315,782.00 54.99 

8 2,030,100 1,224,456.00 60.32 

9 300,000 100,800.00 33.60 

10 4,232,000 826,863.00 19.54 

11 253,900 252,900.00 99.61 

รวม 113,508,760 73,963,287.62 65.16 
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สวนที่ 4 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

  1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561       

เปนแบบท่ีกำหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดำเนินการใหคะแนนตามเกณฑ         

ท่ีกำหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน 

นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิน่ 

ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 

1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 

1.3 ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 

(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 

(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 

(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน 

(5) กลยุทธ 5 คะแนน 

(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน 

(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 

(8) แผนงาน 5 คะแนน 

(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

สรุปภาพรวมผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบานไผ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 96.40 คะแนน 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     20 19.40 

2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ     20 19.00 

3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย    60 58.00 

   (3.1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     (10) (9.40) 

   (3.2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด    (10) (9.60) 

   (3.3) ยุทธศาสตรจังหวัด    (10) (9.80) 

   (3.4) วิสัยทัศน     (5) (5.00) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

   (3.5) กลยุทธ    (5) (5.00) 

   (3.6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ     (5) (4.80) 

   (3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร     (5) (4.80) 

   (3.8) แผนงาน  (5) (4.80 

   (3.9) ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (4.80) 

รวม 100 96.40 
  

   โดยผลการใหคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบานไผ ปรากฎตามรายละเอียดหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพ้ืนฐาน 

ขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/

ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงนำ้ ลักษณะของไม/

ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 

เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 

(3) 

19.40 

(2.80) 

 (2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต

การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูล

เก่ียวกับจำนวนประชากร และชวงอายุและจำนวน

ประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

 (3) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา 

สาธารณสุข  อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม

สงเคราะห ฯลฯ 

(2) (2) 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน  

การคมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพทฯลฯ 

(2) (2) 

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร  

การประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชพีแรงงาน ฯลฯ และ

เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงนำ้) 

(2) (2) 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน  

การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญา

ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ 

และอ่ืนๆ 

(2) (2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป

และขอมูลพ้ืนฐาน 

ขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น (ตอ) 

7) ขอมูลเก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา 

คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

 
(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) (1.80) 

 (9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ  

และการดำเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช

กระบวนการรวมคิด รวมทำ รวมตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวม

รับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษา หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3) (2.80) 

2. การวิเคราะห 

สภาวการณและ

ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง  

ความสอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน 

รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ปแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

และ Thailand 4.0 

20 

(5) 

19.00 

(5) 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการ

บังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณ 

ท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3) (2.80) 

 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหา 

ยาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม  

ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3) (2.80) 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การ

สงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ

กลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3) (2.80) 

 (5) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง

ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน  

การประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3) (2.80) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

2. การวิเคราะห 

สภาวการณและ

ศักยภาพ (ตอ) 

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ 

การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการ

ดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 

(จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

(3) (2.80) 

3. ยุทธศาสตร 

3.1 ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม 

ของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

60 

(10) 

58.00 

(9.40) 

3.2 ยุทธศาสตรของ 

องคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม

ของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลัก 

ประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0 

(10) (9.60) 

3.3 ยุทธศาสตร

จังหวัด 

สอดคลองกับยุทธศาสตรพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนา

ภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบาย

รัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  

และ Thailand 4.0 

(10) (9.80) 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลกัษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน 

สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสัมพันธกับโครงการพัฒนา

ทองถ่ิน 

(5) (5) 

3.5 กลยุทธ แสดงใหเหน็ชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตาม

อำนาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสู 

การบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความชัดเจน 

ในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวสิัยทัศนนั้น 

(5) (5) 

3.6 เปาประสงคของ

แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและ

สนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 

(5) (4.80) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได 

3.7 จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร 

(Positioning) 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือให

บรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจาก

ศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(5) (4.80) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนด

จุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจาก

เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทาง

ยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ท่ีมีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

ในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง

ดังกลาว 

(5) (4.80) 

3.9 ความเช่ือมโยง

ของยุทธศาสตรใน

ภาพรวม 

 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต 

/ โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 Thailand 4.0 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม 

จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) (4.80) 

รวมคะแนน 100 96.40 

 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

การพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น 

ประกอบดวย 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 

4. ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 

5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 

 (2) กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 

 (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  

    5 คะแนน 

 (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 

 (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
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 (6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 

 (7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 

 (8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง  

      ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 

 (9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 

 (10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 

 (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

      5 คะแนน 

 (12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

สรุปภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-

2564) เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ของเทศบาลเมืองบานไผ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 

94.80 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 10 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 10 9.40 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัตใินเชงิคุณภาพ 10 9.00 

4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9.60 

5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 56.80 

5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.80) 

5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) (4.80) 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) (4.60) 

5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาต ิ20 ป (5) (4.60) 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 

และสังคมแหงชาติ 

(5) (4.80) 

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) (4.60) 

5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) (4.60) 

5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 

ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) (4.80) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (4.60) 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธกีารงบประมาณ (5) (4.60) 

5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค 

และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(5) (5) 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) (5) 

รวมคะแนน 100 94.80 
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โดยผลการใหคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบานไผ ปรากฎตามรายละเอียดหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. สรุปสถานการณ 

การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 

Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ 

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง

ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดาน

สังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 10 

2. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาทองถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวดัผล 

ในเชิงปรมิาณ เชน การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม  

งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมาย

เอาไวหรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไว

เทาไหร จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร

สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ของการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจหนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ 

ท่ีดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 

 

9.40 

3. การประเมินผลการ

นำแผนพัฒนาทองถิ่น

ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

คือการนำเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ 

กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความ

ตองการของประชาชนหรือไมและเปนไปตามอำนาจหนาท่ี

หรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ 

การดำเนินการตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน 

ถาวรสามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไป

ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ 

ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ

ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง

สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน  

2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการ 

ท่ีดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

4. แผนงานและ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ 

สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน

มิติตางๆ จนนำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช 

SWOT Analysis/Demand 

(Demand Analysis)/Global Demand/Trend  

หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 

2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลอง

กับการแกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10 9.60 

5. โครงการพัฒนา 

5.1 ความชัดเจนของชื่อ 

โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการ

เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุงไป

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรใน

อนาคต 

60 

(5) 

56.80 

(4.80) 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค 

สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตอง

กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ 

สอดคลองกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตอง

สอดคลองกับวัตถุประสงค มีความเปนไปไดชัดเจน  

มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (4.80) 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ ) มีความ 

ชัดเจนนำไปสูการ 

ตั้งงบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึง

เปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจำนวนเทาไร

กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไรกลุมเปาหมาย 

พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายใหชัดเจน

วาโครงการนี้จะทำท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด และจบลง

เม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หาก

กลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือ

กลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) (4.60) 

5.4 โครงการมีความ 

สอดคลองกับแผน 

ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง

ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริม สราง

ศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิต

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง  

ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) (4.60) 
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5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 

ของโครงการ) มีความ 

สอดคลองกับแผนพัฒนา 

เศรษฐกิจและสังคม 

แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาต ิฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา (3) 

ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (4) ยึดเปาหมาย

อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการ

ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสู

ผลสมัฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการ

พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุด

พนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนา

ศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคม

สูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล่ำทางสังคม 

(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง  

(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ

แผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5) (4.80) 

5.6  โครงการมีความ 

สอดคลองกับ  

Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน

โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy  

หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทำนอย 

ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ 

ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน

ประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย

เทคโนโลย ีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  

(3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน 

ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ 

ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  

และการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบ 

เชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4.60) 

5.7 โครงการสอดคลอง 

กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลา

ของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการ

พัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่งออกจากกันได นอกจากนี้

โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการเชื่อมตอหรือ

เดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน 

ท่ีเปนปจจุบัน 

(5) (4.60) 
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5.8 โครงการแกไขปญหา 

ความยากจนหรือการ 

เสริมสรางใหระเทศชาติ 

ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียง 

ท่ีประชาชนดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ  

เปนโครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการ 

ท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะ 

ท่ีจะใหทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน  

เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  

(5) (4.80) 

5.9 งบประมาณ มีความ 

สอดคลองกับเปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลกัสำคัญ  

5 ประการในการจัดทำโครงการ ไดแก (1) ความประหยัด 

(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  

(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม 

(Equity) (5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) (4.60) 

5.10 มีการประมาณการ 

ราคาถูกตองตามหลัก 

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับ

โครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคา

กลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการกำหนดราคา

และตรวจสอบไดในเชิงประจักษ 

(5) (4.60) 

5.11 มีการกำหนด

ตัวชี้วัด (KPI) และ

สอดคลองกับ

วัตถุประสงคและผลท่ี

คาดวาจะไดรับ 

มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 

Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได (measurable) 

ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ 

(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ  

การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของ

วัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ

ไดรับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ

ไดรับสอดคลองกับ

วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตาม

โครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงค 

ท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ

วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียน

วัตถุประสงคควรคำนึงถึง (1) มีความเปนไปไดและ 

มีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ  

(2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได (3) ระบุสิ่ง

ท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมาก

ท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล สอดคลอง

กับความเปนจริง (5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) (5) 

รวมคะแนน 100 94.80 
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 สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 

(1) Uดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ มุงเนนและใหความสำคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

มาก เปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขายตางๆ เขามามีสวนรวมในการ

บริหารจัดการในดานตางๆ  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน โดยการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  

ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยการนำหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม  

หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรและ

เทศบาลเมืองบานไผ เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขและความ

พึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ ซ่ึงถือเปนหัวใจสำคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรร

มาภิบาล ใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิดรวมวางแผนและ

รวมตัดสินใจ สงเสริมใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทำหนาท่ีท้ังในการรวม

บริหารจัดการและรวมติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาล  จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะใหความสำคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน 

จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลำดับความสำคัญและความเรงดวนของปญหา 

สอดคลองกับความตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี และนำวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชใน

การบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล

อยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว  

 Uผลการดำเนินงาน 

 เทศบาลไดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนดานบุคลากร ดานการพัฒนาชุมชน เทศบาลได

ดำเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเขมแข็ง เพ่ือพิจารณาโครงการพัฒนาของชุมชนและคัดเลือกโครงการท่ีตองการ 

และยังมีการจัดประชุมประชาคมเมืองบานไผ เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมจาก 3 สวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ทำใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวม รวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ ตอการพัฒนาเมืองในรูปแบบ

ของแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร ท้ังยังมีการทบทวนยุทธศาสตร วิสัยทัศนของเทศบาล เพ่ือใหเกิดทันตอ

สภาวการณและปญหาความตองการท่ีเปนปจจุบัน การติดตามการดำเนินงานของเทศบาลนั้น สามารถตรวจสอบ

ขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ โครงการ/กิจกรรม ขอมูลเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง  ซ่ึงเทศบาลเมืองบานไผ  ได

พัฒนาระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสำนักงาน การเชื่อมตอระบบ INTERNET ใหมีประสิทธภิาพและทันสมัยอยู

ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบเครือขาย

ฐานขอมูลสารสนเทศศูนยขอมูลราชการ และไดเปดชองทางการติดตอโดยผานทางเว็บไซดเทศบาลเมืองบานไผ 

2TUwww.banphaicity.go.thU2T  ซ่ึงไดดำเนินการปรับปรุงหนาเว็บไซดเพ่ือเสนอขอมูลขาวสารของเทศบาลใหเปนปจจุบัน

อยูตลอดเวลา และยังไดเปดชองทางการสื่อสารใหม คือ เฟสบุค (Facebook) เทศบาลเมืองบานไผ 
 

 (2) ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  เนนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ำ 

ทอระบายน้ำ ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมี

ประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขต 

http://www.banphaicity.go.th/
http://www.banphaicity.go.th/
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ประปาภายในเขตเทศบาล โดยมีการวางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ำ เพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดม

ความคิดเห็นและประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความ

พรอมในการรับสถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยา

ผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ำ เพ่ือไวใชเก็บกักน้ำเพ่ือใชในการเกษตร รวมท้ัง

ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศน เพ่ือใหเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบปายรานคายานชุมชน  

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนา

บานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง และดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ำในการเกษตรตลอดฤดูกาล 

รวมท้ังสงเสริมการสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 

 ผลการดำเนินงาน   

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการกอสรางและปรับปรุงถนน  ทอระบายน้ำ และ

ทางเดินเทา ในชุมชน ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา 

ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชนท่ีอยูอาศัย

และผูสัญจรไป-มา และเพ่ืออำนวยความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร ซ่ึงการพัฒนาดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ นั้น เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงแหลงน้ำเพ่ือ

การเกษตร น้ำเพ่ือการอุปโภคและบริโภค การแกไขปญหาภัยแลง และปญหาน้ำทวม เชน ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ 

การกอสรางและปรับปรุงเสนทางคมนาคม ทำใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไป-มา ของ

ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงการปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศน 

ท้ังเกาะกลางถนน ฟุตบาททางเทาตางๆ และมีการจัดระเบียบปายโฆษณา เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ สวยงาม เปน

เมืองนาอยู  

 (3) การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  ไดเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรม

สรางความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุม

และการดำเนินกิจกรรมของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุข กลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทำงานเปนเครือขาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการสนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะ

ความสามารถ สรางขวัญกำลังใจและดูแลสวัสดิการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหประชาชนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการ

ดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด  

 ผลการดำเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี เพ่ือปองกัน

การเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู มีการจัดทำโครงการ  I SEE YOU ซ่ึงเปน

บริการเชิงรุก เพ่ือดูแลสุขภาพ รางกาย และจิตใจของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูปวยติดบานติดเตียง ผูพิการ หญิงหลังคลอด 

ทารกและผูดอยโอกาส ใหไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 

จัดใหมีสถานท่ีออกกำลังกาย สถานท่ีพักผอนหยอนใจ และสถานท่ีทำกิจกรรมรวมของครอบครัว ท่ีเหมาะสมสำหรับ

ทุกเพศทุกวัย อาทิเชน กอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบริเวณหลังเทศบาล จัดใหมีโครงการถนนคนเดินเพลิน

เมืองไผ เปนตน  
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  (4) ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอำนาจ

หนาท่ี สงเสริมความรวมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรู 

ดานวิชาการ สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางท่ัวถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอรับทราบขอมูล

ขาวสารการดำเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได รวมถึงเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารการรับ

เรื่องราวรองทุกข  คำรองตาง ๆ ของประชาชนใหมากข้ึน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ ท้ังในดานของบุคลากร  ความพรอมของสถานท่ี  อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัด

การศึกษาแบบบูรณาการ  เชื่อมโยงระหวางบาน ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  กำหนดหลักสูตรแบบทองถ่ินมีสวน

รวม  เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม  บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ท้ังนี้ 

มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการ

เรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน ทำนุบำรุงศาสนา สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา เพ่ือใหศาสนสถานแตละแหงเปนศูนยรวม

จิตใจของชุมชนเปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดยสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรม

ในวันสำคัญตางๆ ทางศาสนา ทำนุบำรุงโบราณสถานตางๆ สงเสริมและปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน และปรับใชภูมิปญญาทองถ่ิน โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัด

กิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสูลูกหลาน 

ผลการดำเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผ มีการสงเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสำนึกใน

การอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และการปรับใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน

สถานศึกษาภายในสังกัดและภายในองคกรอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง และสม่ำเสมอ โดยเนนท้ังดานหลักศาสนาและการฝก

ปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ และใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรม

เพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี รวมท้ังมีการเตรียมความพรอมสำหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic Community : AEC) ดวยการจัดกิจกรรมการฝกอบรม โดยสนับสนุนใหมี

การสอนภาษาตางประเทศโดยวิทยากรท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

 (5) ดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ 

ใหมีความตอเนื่องและเกิดความสำเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและ

จัดหาตลาดรองรับสินคาและบริการ สงเสริมการฝกอาชีพท่ีมุงเนนอาชีพท่ีจะทำใหผูเขารับการอบรมสามารถนำไป

ประกอบเปนอาชีพและมีรายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได สงเสริมการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มาปรับใชในการดำเนินชีวิต สงเสริมใหประชาชนรักการออม ปลุกจิตสำนึกของความประหยัดและพอเพียงใหแก

ประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของกลุมออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง โดยการประสานงาน

และเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังจากภาครัฐและเอกชนและกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวัง

ท่ีจะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม รวมท้ังประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ เนนความสัมพันธท่ีดีกับมิตรประเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

บานไผ  
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ผลการดำเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผ มีการกระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียวดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหมี

ศูนยกลางการจับจายซ้ือของ คือ การจัดทำ “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ” โดยเนนสินคาท่ีมีมาตรฐานท้ังทางดานราคา

และคุณภาพ และสนับสนุนสินคาจากกลุมอาชีพใหมีแหลงจำหนายพรอมจัดภูมิทัศนใหสวยงามและพัฒนาขอมูล

แหลงสินคาหัตถกรรมพ้ืนบานในพ้ืนท่ี ใหเปนปจจุบันเพ่ือใชเผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมใหประชาชนสามารถ

พ่ึงพาตนเองไดท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอยางมีระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ 

ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน พัฒนาสงเสริมอาชีพใหไดมาตรฐานทุกข้ันตอน พัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง 

รวมท้ังสงเสริมการสรางเครอืขายการประกอบอาชีพแบบเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

(6) นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหความสำคัญในการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน

ใหมีความพรอม และมีความหลากหลายของการใหบริการมากข้ึน ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การ

เฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge 

Management) ซ่ึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน เปนแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตาม

ขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพ่ือนำขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดำเนินการ ท้ังนี้ เปาหมายท่ี

สำคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน ใหมีความ

สมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน

โดยการพัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดำเนินงานอยางตอเนื่อง ดวยการสงเสริมใหมีการพัฒนา

ความรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดำเนินงานรวมกับสำนักงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคำนึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสำคัญ พัฒนาระบบรักษาความสะอาด

และการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจำนวนเท่ียวในการขนถาย สราง

มูลคาในการนำขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจและความตระหนักในหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวม

การดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การชำระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงาน

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน ทำใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษา

ตนไม ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพ้ืนท่ีวางหรือ

พ้ืนท่ีสาธารณะใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม สำหรับออกกำลังกายและทำกิจกรรมรวมกัน ดวยการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการ

ดวยตนเองมากข้ึน มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวยกฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการท่ีอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการ

จัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ และพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย 

เพ่ือเสริมสรางสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี 

 ผลการดำเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข โดยการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผ ณ บริเวณตลาด 4 เพ่ือใหมีสถานท่ีใหบริการท่ีกวางขวาง ทันสมัย และเพ่ือใหการบริการเขาถึง

ประชาชนในชุมชน มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีของประชาชน โดยการสรางความรู ความเขาใจ และ

สรางทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองใหแกประชาชน เพ่ือใหสามารถดูแลตัวเองและเกิดความแข็งแรงท้ังรางกาย 
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และจิตใจ การปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท้ิงขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ

เกียรติจังหวัดขอนแกน ตำบลหินตั้ง อำเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน ท่ีใชรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวม

ไปถึงหนวยงานอ่ืนๆ ในสวนของการแกไขปญหาขยะตกคางในเขตเทศบาล ไดปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให

รวดเร็ว ท่ัวถึง และสอดคลองกับความตองการ และปรับปรุงการรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ ควบคูกับการ

จัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีสรางจิตสำนึกและการมีสวนรวมแก เยาวชนและประชาชนในการรักษาดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประจำทุกป และตอเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ภายในเขตเทศบาลฯ  
 

ขอเสนอแนะในการจดัทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ พบวามีปญหาและ

อุปสรรคบางประการ รวมถึงปญหาขอกฎหมาย การประสานงาน กลุมเปาหมาย และความสอดคลองของระยะเวลา

ดำเนินงานของโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอแนะนำได ดังนี้ 

  - การนำโครงการมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน โครงการตางๆ ตองเปนโครงการท่ีชุมชนเปนผูเสนอมา

จากความตองการและความเดือดรอนของประชาชนในชุมชนอยางแทจริง โดยมีการจัดลำดับความสำคัญ และความเรงดวน 

  - ผูรับผิดชอบโครงการ ควรมีการติดตามประเมินผลการดำเนินการของตนเองวาการดำเนินการบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม อยางไร รวมท้ังควรมีการประชาสัมพันธใหชุมชนทราบอยางท่ัวถึงกอนการดำเนินการโครงการ

ในชุมชนนั้นๆ 
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