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คำนำ 
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ของเทศบาลท่ีมีความสัมพันธ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ภายใตวิสัยทัศน “เมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล บริการ

ประทับใจ กาวไกลสูอาเซียน” และเม่ือแผนพัฒนาทองถ่ินมีการแปลงสูการปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจาย

ประจำปแลว การติดตามและประเมินผลจะเปนกระบวนการสำคัญในการติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรคและ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน ซ่ึงขอมูลจากการติดตามประเมินผลท่ีได ผูบริหารสามารถนำไปใชประกอบการกำหนดนโยบาย 

และเปนขอมูลปอนกลับใหผูเก่ียวของทุกฝายไดปรับแนวทางการดำเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 

                เทศบาลเมืองบานไผหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะชวยสรางความรูความเขาใจในการบริหารงานทองถ่ิน     

และนำไปสูการมีสวนรวมในการพัฒนาใหเกิดกับทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือใหเทศบาลมีการพัฒนาท่ียั่งยืน         

ชมุชนมีความเขมแข็งและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไป 
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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 ซ่ึงประกอบดวย 

 (1) นายรังศิลป  ผลานิสงค               ผูทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ 

 (2) นายสุชาย  สายสสีด ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 

 (3) นายพงษดนัย  ไผเบญจพร ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ 

 (4) ร.ต.อ.ประดิษฐ  ใจตรง ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ 

 (5) นายธัชทร  อภิโชติดิลก         ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ    กรรมการ 

                (6) นายบัญชา  เศรษฐภักดี     ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 

                (7) นายอนุชา  พุทธศรี ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 

 (8) ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานไผ ผูแทนหนวยงาน        กรรมการ 

               (9) ท่ีดินจังหวัดขอนแกน สาขาบานไผ    ผูแทนหนวยงาน                              กรรมการ 

         (10) นางสาวพัทธวรรณ  ปุริตา             ผูอำนวยการกองคลัง   กรรมการ 

                  (11) นายเฉลิมเกียรติ อุปจันทรสงา ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 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  จันทรศร ี   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 2564 - มีนาคม 2565)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2565 

ครัง้ท่ี 2  (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)  รายงานภายในเดือนธันวาคม 2565 
      

 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  กองยุทธศาสตรและ

งบประมาณจะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมของเทศบาล โดยใหทุกหนวยงาน

รายงานผลปละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการ
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ติดตามและประเมินผลการพัฒนา และเม่ือสิ้นสุดเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม จึงนำขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะห

และจัดทำเปนรายงานผลการติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา 

เพ่ือเสนอตอผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
 

 2. การตดิตามประเมินความสำเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา    

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ จะดำเนินการประเมินผล     

ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนธันวาคมของทุกป เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใด         

ท่ีประสบความสำเร็จเปนไปตามจดุมุงหมายการพัฒนาท่ีกำหนดไว 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. 2565 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 เปนองคกรท่ีมีประสทิธิภาพ 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  

 
 



5 

 

 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

ออมทรพัย 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 รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบรหิารจัดการ 

  6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสราง

สขุภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  
 

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

พัฒนาตามกลยุทธตางๆ  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. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบรกิารประทับใจ 

  9.1 สงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 

10. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 
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10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน      

การปฏิบัติงาน 

 11. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

  11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

U4. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนท้ังสิ้น  254,000,000 

บาท โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

Uตารางท่ี U1   แสดงรายจายจำแนกตามแผนงาน 

ดาน/แผนงาน จายจริง 2563 ประมาณการ 

2564 

ประมาณการ 

2565 

ดานบริหารท่ัวไป (รวม) 48,610,163.82 54,855,500 52,063,000 

- แผนงานบริหารท่ัวไป 37,912,449.10 45,128,600 40,404,700 

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 10,697,714.72 9,726,900 11,658,300 

ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม) 105,666,033.31 121,442,000 116,024,300 

- แผนงานการศึกษา 54,657,284.31 66,313,200 65,547,000 

- แผนงานสาธารณสุขฯ 8,049,641.23 10,405,700 10,088,100 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 854,020.00 979,900 984,900 

- แผนงานเคหะและชุมชน 35,215,823.73 36,615,600 33,245,400 

- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 6,072,763.04 5,137,600 4,873,900 

- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 816,501.00 1,990,000 1,285,000 

ดานเศรษฐกิจ (รวม) 22,996,825.29 24,449,500 27,997,400 

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 21,419,022.40 23,071,000 26,685,300 

- แผนงานการพาณิชย 1,577,802.89 1,378,500 1,312,100 

ดานดำเนินงานอ่ืน  (รวม) 50,863,446.59 53,253,000 57,915,300 

- งบกลาง 50,863,446.59 53,253,000 57,915,300 

รวมท้ังส้ิน 228,136,469.01 254,000,000 254,000,000 
 

 

 หนวยงานตางๆ  ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผไดนำงบประมาณ จำนวน 254,000,000 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 

ท่ีไดรับการจัดสรร 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมปริมาณการจำหนายสินคาสำคัญท่ีมีอยูแลว 

ใหมากข้ึน 
150,000 0.15 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  

สนิคาตามความตองการของตลาด 
0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง 

ของการคมนาคมทางบก 
0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 
13,673,000 13.99 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 21,430,200 21.92 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี  

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
56,833,800 58.14 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

และการสรางเครอืขายพัฒนาเมือง 
3,645,000 3.73 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 

และลดรายจายในการดำเนินงาน   
877,400 0.90 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือการบริการประทับใจ   
20,000 0.02 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
625,000 0.64 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   500,000 0.51 

รวมท้ังส้ิน 97,754,600 100.00 

 

หมายเหตุ  :  ติดตามและประเมินผลงบดำเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการตางๆ), งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     

และงบเงินอุดหนุน   
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สวนท่ี 3 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดำเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 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. 2565) เปรียบเทียบกับจำนวนโครงการและงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจำป พ.ศ. 2565 และแสดงขอมูลการดำเนินการและการใชงบประมาณจริงโดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 จำนวน 254,000,000 บาท  

โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน 143 โครงการ จำนวนเงิน 97,754,600 บาท  
 

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

ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจำนวนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

 

ยุทธศาสตรและแผนงาน 

จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 

ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 

ท่ีไดรับ 

ตาม 

แผนพัฒนา 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมปริมาณการจำหนายสินคาสำคัญ 

ท่ีมีอยูแลวใหมากขึ้น 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

50,000 

300,000 

 

 

50,000 

100,000 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ีย่ังยืน 

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

1 

7 

0 

 

 

21 

7 

1 

 

 

1,000,000 

365,000 

0 

 

 

12,903,200 

720,000 

50,000 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ของชุมชน 

1. แผนงานการศึกษา 

 

 

46 

 

 

31 

 

 

34,150,000 

 

 

21,430,200 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน 

จำนวนโครงการ จำนวนงบประมาณ 

ตาม

แผนพัฒนา 

โครงการ 

ท่ีไดรับ 

ตาม 

แผนพัฒนา 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชน 

มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

1. แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

2. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

4. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

5. แผนงานสาธารณสุข 

6. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

7. แผนงานสังคมสงเคราะห 

8. แผนงานงบกลาง 

 

 

18 

2 

2 

6 

6 

5 

2 

5 

 

 

10 

3 

5 

2 

7 

4 

1 

5 

 

 

7,375,000 

400,000 

60,000 

424,000 

920,000 

490,000 

180,000 

56,241,200 

 

 

580,000 

9,000,000 

260,000 

100,000 

1,235,000 

290,000 

30,000 

44,538,800 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแขง็ของชมุชนและการ

สรางเครือขายพัฒนาเมือง 

1. แผนงานเคหะและชุมชน 

2. แผนงานการศึกษา 

3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

5. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 

 

1 

0 

16 

7 

1 

0 

 

 

1 

1 

14 

7 

9 

1 

 

 

50,000 

0 

1,940,000 

1,240,000 

50,000 

0 

 

 

10,000 

100,000 

1,185,000 

960,000 

690,000 

700,000 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายในการดำเนินงาน   

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

2. แผนงานเคหะและชุมชน 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

2,000,000 

550,000 

 

 

500,000 

377,400 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสทิธิภาพ

เพ่ือการบริการประทับใจ   

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

30,000 

 

 

20,000 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม

และความสามารถในการปฏบัิติงาน 

1. แผนงานการศึกษา 

2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

 

1 

6 

 

 

1 

6 

 

 

400,000 

2,105,000 

 

 

100,000 

525,000 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

0 

 

1 

 

0 

 

500,000 

รวมท้ังสิ้น 145 143 113,376,200 97,754,600 
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จากตารางท่ี 3 แสดงวาในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุ

โครงการตามยุทธศาสตร ท้ัง 11 ดาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 145 โครงการ ประมาณการงบประมาณ

ไวท้ังสิ้น 113,376,200 บาท ไดนำมาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 จำนวน 143 โครงการ เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น 97,754,600 บาท คิดเปนรอยละ 98.62 ของโครงการท้ังหมด 

และคิดเปนรอยละ 86.22 ของประมาณการท้ังหมด ซ่ึงจำนวนโครงการท่ีไดรับมากกวาโครงการท่ีปรากฏตาม

แผนพัฒนาทองถ่ินนั้น เนื่องจากเปนโครงการท่ีมีการเพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ สำหรับโครงการตามยุทธศาสตร        

การพัฒนา แสดงใหเห็นวาเทศบาลเมืองบานไผไดจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญเนน       

การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาการศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซ่ึงเปนปญหาท่ีมี

ผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

 U2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)        

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางท่ีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน ไดนำเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ขอมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณ

เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงสรุปได ดังนี้  

  โครงการท่ีไดรับงบประมาณ  143  โครงการ  งบประมาณตัง้ไวท้ังส้ิน  97,754,600  บาท   

 - โครงการดำเนินการแลวเสร็จ         18  โครงการ  คิดเปนรอยละ    12.59  ของโครงการท้ังหมด   

      -  โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ    42  โครงการ  คิดเปนรอยละ    29.37  ของโครงการท้ังหมด  

 -  โครงการท่ียังไมดำเนินการ            76   โครงการ  คิดเปนรอยละ   53.15  ของโครงการท้ังหมด 

 - โครงการท่ีไมดำเนินการ                  7   โครงการ  คิดเปนรอยละ     4.90  ของโครงการท้ังหมด 
  

2.1 โครงการท่ีดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 18 โครงการ คิดเปนรอยละ 12.59 ของโครงการท้ังหมด 

งบประมาณตั้งไว 1,180,500 จายจริง 1,050,527 บาท คิดเปนรอยละ 88.89 ของงบประมาณท่ีตั้งไว ประกอบดวย 
 

ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ คิดเปน 

รอยละ 

หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
  

ต้ังไว 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 
 

 

1 โครงการชุมชนรวมพลัง ลดโลกรอน 10,000 19,700 197.00 กองสาธารณสุขฯ 

2 โครงการทอดผาปาขยะ 20,000 19,700 98.50 กองสาธารณสุขฯ 

3 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

30,600 30,530 99.77 กองการศึกษา 

4 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

21,300 21,300 100.00 กองการศึกษา 

5 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

265,200 205,700 77.56 กองการศึกษา 
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ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ คิดเปน หนวยงาน 

  ต้ังไว 

(บาท) 

จายจริง 

(บาท) 

รอยละ รับผิดชอบหลัก 

6 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพ้ืนฐานสำหรับนักเรียน

ยากจน 

75,000 75,000 100.00 กองการศึกษา 

7 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

14,200 14,200 100.00 กองการศึกษา 

8 โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

14,200 14,200 100.00 กองการศึกษา 

9 โครงการกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 10,000 4,000 40.00 สำนักปลดัฯ 

10 อุดหนุนจังหวัดขอนแกน (โครงการปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด) 

30,000 30,000 100.00 สำนักปลดัฯ 

11 อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรบานไผ  (โครงการปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด) 

200,000 200,000 100.00 สำนักปลดัฯ 

12 อุดหนุนอำเภอบานไผ  (โครงการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพตดิ) 

30,000 30,000 100.00 สำนักปลดัฯ 

13 อุดหนุนท่ีวาการอำเภอบานไผ (โครงการจัดงานรัฐพิธีฯ) 30,000 30,000 100.00 สำนักปลดัฯ 

14 อุดหนุนท่ีวาการอำเภอบานไผตามโครงการจดัตั้ง 

ศูนยปฏิบัติการรวมในการชวยเหลอืประชาชน 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

30,000 30,000 100.00 สำนักปลดัฯ 

15 โครงการจดังานประเพณีข้ึนปใหม 50,000 50,000 100.00 กองการศึกษา 

16 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 250,000 176,197 70.48 กองการศึกษา 

17 อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง 50,000 50,000 100.00 กองการศึกษา 

18 อุดหนุนวัดสะอาดโนนงาม 50,000 50,000 100.00 กองการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 1,180,500 1,050,527 88.99 
 

 

2.2 โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ  จำนวน 42 โครงการ คิดเปนรอยละ 29.37 ของโครงการท้ังหมด 

งบประมาณตั้งไว 78,920,100 บาท จายจริง 31,779,783.11 บาท ประกอบดวย 

ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 
  

ต้ังไว (บาท) จายจริง (บาท) รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการถนนคนเดินตั๊วเนาะเมืองไผ 50,000 - สำนักปลดัฯ 

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพ 

และพัฒนารายไดชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

100,000 - กองสวัสดิการฯ 

3 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ หนองง้ิว ซอย 9 

(ชวงท่ี 2 ตอจากผิวจราจรเดมิ) (ชุมชนสุมนามยั) 

404,000 - กองชาง 

4 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังโรงเรียน

เทศบาลบานไผ (ชวงท่ี 2 ตอจากผิวจราจรเดิม)  

(ชุมชนบานไผเกา) 

101,600 - กองชาง 
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ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 
  

ต้ังไว (บาท) จายจริง (บาท) รับผิดชอบหลัก 

5 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ำค.ส.ล.  

ถนนสาธารณะ ถนนสมประสงค ซอย 2 (ชวงท่ี 2) 

(ชุมชนสมประสงคพัฒนา) 

255,000 - กองชาง 

6 กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก

ซอย 4 แยกท่ี 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) 

108,700 - กองชาง 

7 กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล.  

ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/10 (ชวงท่ี 2)  

(ชุมชนประปาบานไผ) 

333,000 - กองชาง 

8 กอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยอินทัชพัฒนา 

(ชุมชนหลัก 14) 

401,600 - กองชาง 

9 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  

ซอยสมประสงค ซอย 1 (ชวงท่ี 2) (ชุมชนสมประสงค

พัฒนา) 

449,400 - กองชาง 

10 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  

ถนนโพธ์ิกลาง ซอย 3 (ชุมชนโพธ์ิสวรรค) 

469,000 - กองชาง 

11 ปรับปรุงผิวจราจรซอยสาธารณะ ซอยแกวทรานี 3 

(ชุมชนแกวทรานี) 

485,900 - กองชาง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล 300,000 54,864.33 กองชาง 

13 โครงการขยายเขตประปาสาธารณะในเขตเทศบาล 300,000 - กองชาง 

14 โครงการถนนใสใจสิ่งแวดลอม 50,000 - สำนักปลดัฯ 

15 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 490,200 233,580 กองการศึกษา 

16 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรยีน 324,000 - กองการศึกษา 

17 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) 1,943,600 931,100 กองการศึกษา 

18 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน 593,000 - กองการศึกษา 

19 โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียน 314,000 155,820 กองการศึกษา 

20 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนสงักัดเทศบาล 3,015,600 1,929,312 กองการศึกษา 

21 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

เทศบาล 

802,700 464,016 กองการศึกษา 

22 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล

เมืองบานไผ 

1,382,600 655,526.64 กองการศึกษา 

23 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3,500,000 1,705,395.68 กองการศึกษา 

24 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม)ศนูยพัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

299,000 155,925.96 กองการศึกษา 

25 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7,686,000 4,120,026 กองการศึกษา 

26 โครงการจดัระเบียบการจำหนายสนิคาบนถนน  

ทางเทาและการจราจร 

100,000 69,440 สำนักปลดัฯ 

27 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล 50,000 3,270 สำนักปลดัฯ 
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ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 
  

ต้ังไว (บาท) จายจริง (บาท) รับผิดชอบหลัก 

28 กอสรางอาคารศูนยไตเทียมพรอมระบบบำบัดน้ำเสีย 8,000,000 - กองสาธารณสุขฯ 

29 โครงการเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวทาง

โครงการพระราชดำริดานสาธารณสุข 

780,000 - กองสาธารณสุขฯ 

30 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ 32,420,400 15,836,700 กองสวัสดิการฯ 

31 สงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ 11,018,400 4,900,400 กองสวัสดิการฯ 

32 สงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 300,000 137,000 กองสวัสดิการฯ 

33 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลเมืองบานไผ 

700,000 - กองสาธารณสุขฯ 

34 โครงการจดัทำแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม 150,000 14,879 กองยุทธศาสตรฯ 

35 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองใน 

วันสำคัญของชาต ิ

500,000 19,646 สำนักปลดัฯ 

36 โครงการจดักิจกรรมวันทองถ่ินไทย 20,000 18,324 สำนักปลดัฯ 

37 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล 30,000 - สำนักปลดัฯ 

38 โครงการจดัประชุมประจำเดือนองคกรภาคประชาชน 160,000 69,950 กองสวัสดิการฯ 

39 อุดหนุนโครงการสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชน 

ในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับทองถ่ิน 

377,400 155,250 กองสาธารณสขุฯ 

40 โครงการฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แกพนักงาน 

และลูกจาง 

50,000 - สำนักปลดั 

41 โครงการคดัเลือกพนักงานดีเดน 5,000 - สำนักปลดั 

42 โครงการจดัการเลือกตั้ง 100,000 149,357.50 สำนักปลดัฯ 

รวมท้ังสิ้น 78,920,100 31,779,783.11 
 

 

2.3 โครงการท่ียังไมดำเนินการ จำนวน 76 โครงการ คิดเปนรอยละ 53.15 ของโครงการท้ังหมด งบประมาณ

ตั้งไว 16,990,000 บาท ประกอบดวย 

ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 
  

ต้ังไว (บาท) รับผิดชอบหลัก 

1 กอสราง ทอระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนสาธารณะ ถนน กม.16 ซอย 1 

(ชุมชนหวยทราย) 

638,100 กองชาง 

2 กอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนบานเก้ิง ซอย 14   

(ชุมชนปอบิด) 

904,000 กองชาง 

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

ถนนเจริญสุข ซอย 2 (ชุมชนโนนสวาง) 

603,100 กองชาง 

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

ซอยสมประสงค 3  (แยกซาย) (ชุมชนสมประสงคพัฒนา) 

749,000 กองชาง 

5 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  ถนนบานเก้ิง   

ซอย 13/1 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) 

630,000 กองชาง 
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ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 

  ต้ังไว (บาท) รับผิดชอบหลัก 

6 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนขางสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 (ฝงทิศเหนือ)  

(ชุมชนกกแดง) 

933,000 กองชาง 

7 กอสรางทอระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทกนก  

ฝงทิศเหนือ ชวงท่ี 2 (ชุมชนแสงทองฯ) 

693,000 กองชาง 

8 กอสรางทอระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง 

(คุมงาม) (ชุมชนหลัก 14) 

928,500 กองชาง 

9 กอสรางทอระบายน้ำค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังครสิตจักร 

(ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) 

600,000 กองชาง 

10 ปรับปรุงผิวจราจร ซอยสาธารณะ เจนจบทิศซอย 13 (ชุมชนอยูเย็น

เปนสุข) 

719,200 กองชาง 

11 ปรับปรุงผิวจราจรถนนสาธารณะ ถนนหนองลุมพุก  

(ชุมชนหนองลุมพุก) 

1,709,000 กองชาง 

12 คาชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได (คา K) 788,100 กองชาง 

13 คาทดแทนกรณสีภาพแวดลอมเสือ่มโทรมเน่ืองจากระบบกำจดั 

ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ 

20,000 กองชาง 

14 โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกำจดัขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

50,000 กองชาง 

15 โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 20,000 กองสาธารณสุขฯ 

16 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 50,000 กองการศึกษา 

17 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

30,000 กองการศึกษา 

18 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 

เมืองบานไผ 

50,000 กองการศึกษา 

19 อุดหนุนโรงเรียนจตรุมติรบานไผ 35,000 กองการศึกษา 

20 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ 35,000 กองการศึกษา 

21 อุดหนุนโรงเรียนบานเก้ิง 35,000 กองการศึกษา 

22 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ 50,000 กองการศึกษา 

23 อุดหนุนโรงเรียนบานไผประถมศึกษา 40,000 กองการศึกษา 

24 อุดหนุนโรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรค 35,000 กองการศึกษา 

25 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองลมุพุก 35,000 กองการศึกษา 

26 อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ 30,000 กองการศึกษา 

27 อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทรประสิทธ์ิ 35,000 กองการศึกษา 

28 โครงการจดัการแขงขันทักษะทางวิชาการในเขตเทศบาล 

เมืองบานไผ 

50,000 กองการศึกษา 

 



18 

 

ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 

  ต้ังไว (บาท) รับผิดชอบหลัก 

29 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  15,000 สำนักปลดัฯ 

30 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคภีัย วาตภยั 

อุทกภัย 

20,000 สำนักปลดัฯ 

31 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครดานการปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 

100,000 สำนักปลดัฯ 

32 โครงการฝกอบรมยุว อปพร.และยวุเทศกิจ 25,000 สำนักปลดัฯ 

33 กอสรางหองน้ำหองสวมงานปองกันฯ 300,000 สำนักปลดัฯ 

34 กอสรางอาคารสถานีดับเพลิงยอยบานเก้ิง 1,500,000 สำนักปลดัฯ 

35 อุดหนุนมูลนิธิบานไผการกุศลสงเคราะห 50,000 สำนักปลดัฯ 

36 อุดหนุนสมาคมปุงเถากงมา 50,000 สำนักปลดัฯ 

37 อุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 100,000 สำนักปลดัฯ 

38 โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 50,000 กองการศึกษา 

39 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 200,000 กองสาธารณสุขฯ 

40 โครงการเสรมิสรางศักยภาพเครือขายแกนนำสุขภาพ 

และทัศนศึกษาดูงาน 

200,000 กองสาธารณสุขฯ 

41 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 30,000 กองสาธารณสุขฯ 

42 โครงการผูบรโิภคยุคใหมรูทันภยัน้ำมันทอดซ้ำ 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

43 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 5,000 กองสาธารณสุขฯ 

44 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก 10,000 กองสาธารณสุขฯ 

45 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก  เยาวชน  สตรี  

และความรุนแรงในครอบครัว 

50,000 กองสวัสดิการฯ 

46 โครงการเรารักบานไผ 100,000 กองสวัสดิการฯ 

47 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 100,000 กองสวัสดิการฯ 

48 โครงการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

40,000 กองสวัสดิการฯ 

49 โครงการอบรมเสริมสรางประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

30,000 กองสวัสดิการฯ 

50 เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 กองสวัสดิการฯ 

51 โครงการจดัการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม 10,000 กองสาธารณสขุฯ 

52 โครงการจดังานประเพณีบุญเดือนหก 100,000 กองการศึกษา 

53 โครงการจดังานประเพณีแหเทียนพรรษา 150,000 กองการศึกษา 

54 โครงการสงเสริมภมูิปญญาทองถ่ิน 30,000 กองการศึกษา 

55 โครงการจดังานวันสงกรานต 250,000 กองการศึกษา 

56 อุดหนุนวัดโพธ์ิชัยบานไผ 20,000 กองการศึกษา 
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ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 

  ต้ังไว (บาท) รับผิดชอบหลัก 

57 อุดหนุนวัดโพธ์ิศิรโิสภณ 20,000 กองการศึกษา 

58 อุดหนุนวัดเอ่ียมไพบูลย 50,000 กองการศึกษา 

59 โครงการกฎหมายควรรู 40,000 สำนักปลดัฯ 

60 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหแกเยาวชนและประชาชนฯ 

20,000 กองยุทธศาสตรฯ 

61 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทำของนักเรียน นักศึกษา  

ใหมีรายไดระหวางเรยีน 

50,000 กองสวัสดิการฯ 

62 โครงการเก่ียวกอยรอยรักพัฒนาเมืองไผ 50,000 กองสวัสดิการฯ 

63 โครงการจดัทำแผนชุมชนอยางมสีวนรวม 50,000 กองยุทธศาสตรฯ 

64 โครงการจดัประชุมเลือกกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล 

เมืองบานไผ ท้ัง 39 ชุมชน 

50,000 กองสวัสดิการฯ 

65 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสรมิบทบาท 

การพัฒนาสตร ี

100,000 กองสวัสดิการฯ 

66 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือเสรมิสรางภาวะผูนำคณะกรรมการชุมชน และองคกร 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

150,000 กองสวัสดิการฯ 

67 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

50,000 กองสวัสดิการฯ 

68 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโคชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 30,000 กองสวัสดิการฯ 

69 กอสรางโครงปายประชาสัมพันธพรอมติดตั้ง LED OUT DOOR 

บริเวณหนาท่ีวาการอำเภอบานไผ 

700,000 กองยุทธศาสตรฯ 

70 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 500,000 กองคลัง 

71 โครงการฝกอบรมทบทวนเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียน 

ประจำชุมชน 

20,000 สำนักปลดัฯ 

72 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ 100,000 กองการศึกษา 

73 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน 

การคลัง การพัสดุ และการจดัเก็บรายได 

50,000 กองคลัง 

74 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และกฎหมายท่ีเก่ียวของแกบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

20,000 กองยุทธศาสตรฯ 

75 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล

ลูกจาง พนักงานจาง 

300,000 สำนักปลดัฯ 

76 ปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิมพระเกียรติภายในเขตเทศบาล 

เมืองบานไผ 

500,000 สำนักปลดัฯ 

รวมท้ังสิ้น 16,990,000 
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2.4 โครงการท่ีไมดำเนินการ จำนวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 4.90 ของโครงการท้ังหมด งบประมาณตั้งไว 

664,000 บาท ประกอบดวย 

ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 
  

ต้ังไว (บาท) รับผิดชอบหลัก 

1 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัวสวนเพ่ิม : Top Up)   149,000 กองการศึกษา 

2 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนบานไผเกมส 50,000 กองการศึกษา 

3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาและกระบวนการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ิน 

200,000 กองยุทธศาสตรฯ 

4 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ 100,000 กองการศึกษา 

5 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 

100,000 กองการศึกษา 

6 โครงการสงเสริมพนักงานครูพนักงานเทศบาล และนักเรยีน  

สังกัดเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬา 

15,000 กองการศึกษา 

7 อุดหนุนอำเภอบานไผตามโครงการงานประเพณีบุญกุมขาวใหญฯ 50,000 กองการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 664,000 
 

 

3) การติดตามและประเมินผลการจัดซ้ือครุภัณฑ ครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณจำนวน 39 รายการ 

งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 2,733,600 บาท ประกอบดวย   

 - ครุภัณฑท่ีดำเนินการแลวเสร็จ  7  รายการ  คิดเปนรอยละ  17.95  ของรายการท้ังหมด   

      -  ครุภณัฑท่ีอยูระหวางดำเนินการ  6  รายการ  คิดเปนรอยละ  15.38  ของรายการท้ังหมด  

 -  ครุภัณฑท่ียังไมดำเนินการ  26  รายการ  คิดเปนรอยละ  66.67  ของรายการท้ังหมด 

3.1 ครุภัณฑท่ีดำเนนิการแลวเสร็จ 7 รายการ คิดเปนรอยละ  17.95  ของรายการท้ังหมด งบประมาณตั้งไว 

338,600 บาท จายจริง 337,500 บาท คิดเปนรอยละ 99.68 ของงบประมาณท่ีตั้งไว ประกอบดวย   

ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ คิดเปน หนวยงาน 
  

ต้ังไว (บาท) จายจริง (บาท) รอยละ รับผิดชอบหลัก 

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 

18,000 บีทียู 

27,800 27,200 97.84 สำนักปลดัฯ 

2 ไมคลอยชนิดพกพา 30,000 30,000 100.00 กองยุทธศาสตรฯ 

3 เครื่องสแกนเนอร สำหรับงานเก็บ

เอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 2 

29,000 28,500 98.28 กองยุทธศาสตรฯ 

4 เครื่องคอมพิวเตอร All In One สำหรับ

งานประมวลผล 

69,000 69,000 100.00 กองคลัง 

5 เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 2 * 

90,000 90,000 100.00 กองการศึกษา 

6 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ 

ชนิด Network แบบท่ี 1 

17,800 17,800 100.00 กองการศึกษา 

7 เลื่อยโซยนต 75,000 75,000 100.00 สำนักปลดัฯ 

รวมท้ังสิ้น 338,600 337,500 99.68 
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3.2 ครุภัณฑท่ีอยูระหวางดำเนินการ 6 รายการ คิดเปนรอยละ 15.38 ของรายการท้ังหมด งบประมาณ   

ท่ีตั้งไว 293,000 บาท ประกอบดวย   

ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 
  

ต้ังไว (บาท) รับผิดชอบหลัก 

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู 55,600 สำนักปลดัฯ 

2 เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 19,000 กองสาธารณสุขฯ 

3 กลองดิจิตอล ชนิด DSLR 70,000 กองยุทธศาสตรฯ 

4 กลองวีดีโอความละเอียดสูง 60,000 กองยทุธศาสตรฯ 

5 เตียงฉุกเฉินในรถกูชีพ 25,000 กองสาธารณสุขฯ 

6 เครื่องสูบน้ำ เครื่องยนตดเีซล 63,400 สำนักปลดัฯ 

รวมท้ังสิ้น 293,000 
 

 

3.3 ครุภัณฑท่ียังไมดำเนินการ 26 รายการ คิดเปนรอยละ 66.67 ของรายการท้ังหมด งบประมาณตั้งไว 

2,102,000 บาท ประกอบดวย   

ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 
  

ต้ังไว (บาท) รับผิดชอบหลัก 

1 เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง 29,900 กองยุทธศาสตรฯ 

2 ตูเหล็ก แบบ 2 บาน 11,800 กองการศึกษา 

3 ตูเหล็ก แบบ 4 ลิ้นชัก 13,800 กองการศึกษา 

4 เกาอ้ีสำนักงาน 6,000 กองสวัสดิการฯ 

5 เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 29,600 กองสวัสดิการฯ 

6 ชุดลูกขายหอกระจายขาวแบบไรสายพรอมตดิตั้ง 450,000 กองยุทธศาสตรฯ 

7 เครื่องรับสงวิทยุ ชนิดมือถือ 60,000 สำนักปลดัฯ 

8 อุปกรณพรอมติดตั้งหอกระจายขาวชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 333,000 กองสวัสดิการฯ 

9 เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 2 kVA 48,000 กองยุทธศาสตรฯ 

10 กลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) 500,000 สำนักปลดัฯ 

11 เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 22,000 สำนักปลดัฯ 

12 เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 22,000 สำนักปลดัฯ 

13 เครื่องคอมพิวเตอร สำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 * 110,000 กองการศกึษา 

14 เครื่องพิมพ Multifunction เลเซอร หรือ LED สี 75,000 กองการศึกษา 

15 เครื่องคอมพิวเตอร All In One สำหรับงานประมวลผล 23,000 กองสาธารณสุขฯ 

16 เครื่องพิมพ Multifunctionแบบฉีดหมึกพรอมติดตั้ง 7,500 กองสาธารณสุขฯ 

17 เครื่องพิมพเลเซอร หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 8,900 กองสาธารณสุขฯ 

18 อุปกรณอานบัตรแบบอเนกประสงค (Smart Card Reader) 1,400 กองสาธารณสุขฯ 

19 เครื่องคอมพิวเตอรสำหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1* 22,000 กองสาธารณสุขฯ 
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ลำดับท่ี รายการ งบประมาณ หนวยงาน 

  ต้ังไว (บาท) รับผิดชอบหลัก 

20 เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ 7,500 กองสวัสดิการฯ 

21 เครื่องตัดแตงพุมไม 22,000 กองชาง 

22 เครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 28,500 กองชาง 

23 เครื่องเติมอากาศกังหันตีน้ำ 50,000 กองชาง 

24 เครื่องสูบน้ำ 20,100 กองชาง 

25 ถังบรรจุขยะมูลฝอย 170,000 กองสาธารณสุขฯ 

26 ถังบรรจุขยะมูลฝอยขนาดใหญ 30,000 กองสาธารณสุขฯ 

รวมท้ังสิ้น 2,102,000 
 

 

4) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2565 ประกอบดวย  
- โครงการท่ีอยูระหวางดำเนินการ 4  โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 13,830,800 บาท จายจริง        

2,400 บาท ประกอบดวย 

ลำดับ

ท่ี 

รายการ งบประมาณ หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  
ต้ังไว (บาท) จายจริง (บาท) หลัก 

 

1 ปรับปรุงผิวจราจรถนนเจาเงาะ 3,650,600 - กองชาง โอนตั้งจายเปน

รายการใหม 

2 กอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ำ ค.ส.ล. 

ถนนสาธารณะ ถนนหมูบานโชคชัย 2  

(ชุมชนประปาบานไผ) 

1,080,600 - กองชาง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

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

ถนนสาธารณะ ถนนเอ่ียมประเสรฐิ 

และซอยสาธารณะ ซอยครสิตจักรบานไผ 

8,865,600 - กองชาง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 

4 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 234,000 2,400 กองสวสัดิการฯ โอนตั้งจายเปน

รายการใหม 

รวมท้ังสิ้น 13,830,800 2,400 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


