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และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไป 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
(แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนา เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถ่ินอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนากําหนดก็ได 
แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายใน   
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เทศบาลเมืองบานไผไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ตามคําสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ท่ี 451/2559 ลงวันท่ี 9  
มิถุนายน 2559 ซ่ึงประกอบดวย 
 (1) นายนิพนธ  จรุงเกียรติ               ผูทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ 
 (2) นายเกษม  ชวฤทธิ์ ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ 
 (3) นายผาน  ไทยรัก         ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ    กรรมการ 
                (4) นางสาวสุมาลี  แถสูงเนิน           ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ    กรรมการ 
                (5) พ.ต.ท.สังวร  สิกขา    ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 
                (6) นายสุบรรณ  ดีดิลก ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 
 (7) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงขอนแกนท่ี 3 (บานไผ) ผูแทนหนวยงาน       กรรมการ 
               (8) ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานไผ      ผูแทนหนวยงาน                              กรรมการ 
              (9) นายเสริม  กฤษณะสวุรรณ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
         (10) นางวาสนา  พิทักษ                    ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 

                  (11) นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการ/เลขานุการ 
  

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกลาว
และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและ
ภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
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 4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผไดมีการประชุมเพ่ือกําหนด

แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรม-
สงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหลักในการพิจารณากําหนดวิธีการและหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบวาหนวยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม 
หรือมีปญหาขอขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว โดยใหทุกหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเปน 4 ไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2559)  รายงานภายในเดือนมกราคม 2560 
ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม-มีนาคม 2560)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2560 
ไตรมาสท่ี 3  (เมษายน-มิถุนายน 2560)  รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2560 

  ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม-กันยายน 2560)  รายงานภายในเดือนตุลาคม 2560 
      

 2. การประเมินผล (Evaluation) โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ ไดแก 
      2.1  การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงาน

และการใชงบประมาณในแตละโครงการ  สําหรับโครงการท่ีเปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผล
ความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป  โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทําการ
สํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ท่ีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานตอ
ผูบังคับบัญชา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง การดําเนินงานโครงการนั้นๆ  ตอไป  

       2.2  การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน    
การดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา เม่ือสิ้นสุดไตรมาสท่ี 4  เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน  
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตอไป  

 

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ   
  - ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท  และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล
โครงการเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ 
 -  ระดับองคกร งานจัดทํางบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน     
จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมของเทศบาล  โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล
เปนรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา และเม่ือสิ้นสุด      
ไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 4 จึงนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหและจัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผล
เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพ่ือเสนอตอผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล และ
ประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
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 2. การติดตามประเมินความสําเรจ็ตามยุทธศาสตรการพัฒนา    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ จะดําเนินการประเมินผล     
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใด         
ท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จ
หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือนําเสนอ
ตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) 
 

 เทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน  ตามแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ. 2560-2562)  โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมือง
บานไผท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2560-2562) และการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ เพ่ือจัดทําเปนรายงานการติดตาม
และประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ ท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 
 ในสวนท่ี 2 นี้  จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  วิสัยทัศน และยุทธศาสตร   
การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2560 เพ่ือใหเห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาท่ี
เทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและไดนํามาใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตอไป 
 

1. นโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ    
1.  นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

 นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนมากยิ่งข้ึน โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขาย  
ตางๆ  เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ  ท้ังนี้ 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 ติดต้ังไฟฟา
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  อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 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.  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ   (BANPHAI MUNICIPALITY VISION) 
    “  เมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซียน ” 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป   
 เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2556-2560)   ซ่ึงเปนแผนระยะยาวท่ีใชเปน

กรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะหาป โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด “รอยแกนสารสินธุ” (รอยเอ็ด, ขอนแกน, มหาสารคาม, กาฬสินธุ) ยุทธศาสตร          
การพัฒนาจังหวัดขอนแกน ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน และนโยบาย   
ของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล ประกอบดวยยุทธศาสตรการพัฒนา 11 ดาน ไดแก  

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

ยุทธศาสตรท่ี 4  ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต 
        และทรัพยสิน   
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง  

 ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน   
 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ   
 ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน  
 ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
   

 โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)  เทศบาลเมืองบานไผไดจัดลําดับความสําคัญในการ
พัฒนาตามยุทธศาสตรตาง ๆ  ดังนี้ 

  1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 
                1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน  

2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการ
ของตลาด    
 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด  

3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคม  
ทางบก    

  3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก      
4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

อนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน    
  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว   
  4.2 การสงเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการขยะ 
 5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน  
  5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 

6. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 
  6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขาย   
พัฒนาเมือง 

  7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
8. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายใน     

การดําเนินงาน 
  8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 

9. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ
ประทับใจ 

  9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 
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10. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ      
ในการปฏิบัติงาน 
10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน      
การปฏิบัติงาน 

 11. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  11.1 การสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

4. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวนท้ังสิ้น  
233,000,000 บาท โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1   แสดงรายจายจําแนกตามแผนงาน 
 

ดาน/แผนงาน 

 

จายจริง 

ป 2558 

ประมาณการ 

ป 2559 

ประมาณการ 

ป 2560 
ดานบริหารท่ัวไป (รวม) 
- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความสงบฯ 
ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม) 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุขฯ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
ดานเศรษฐกิจ (รวม) 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย 
ดานดําเนินงานอ่ืน  (รวม) 
- งบกลาง 

50,326,441.14 
41,376,952.38 
8,949,488.76 

91404,465.06 
44,283,626.70 
5,662,205.57 

34,992,651.22 
130,943.50 

3,978,842.07 
2,356,196.00 

19,239,959.70 
18,332,524.90 

907,434.80 
15,328,865.75 
15,328,865.75 

47,008,500 
37,830,600 
9,177,900 

112,914,800 
60,408,700 
8,577,900 

34,309,900 
860,000 

5,358,300 
3,400,000 

12,871,200 
11,788,700 
1,082,500 

18,205,500 
18,205,500 

50,190,100 
40,836,400 
9,353,700 

119,021,300 
60,520,900 
9,451,600 

38,735,100 
810,000 

7,203,700 
2,300,000 

11,939,800 
10,973,200 

966,600 
51,848,800 
51,848,800 

รวมท้ังส้ิน 176,299,731.65 191,000,000 233,000,000 
  
 หนวยงานตางๆ  ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผไดนํางบประมาณ จํานวน 233,000,000 บาท ท่ีไดรับ
จัดสรรนี้ ไปใชในการดําเนินงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ท้ังในสวนท่ีเปนงานบริการท่ีมีลักษณะเปนงานประจํา  
และการดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามโครงการพัฒนาตางๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลท่ีไดแถลง
ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลท้ัง 11 ดาน   
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 ซ่ึงในตารางท่ี 1 จะเปนการแสดงขอมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะท่ีใชในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาตางๆ  ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลอง กับนโยบาย
ของผูบริหารและ การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) ตามท่ีไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)  ดังท่ีไดกลาวขางตน 

ตารางท่ี 2    การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
จํานวนงบประมาณ
ท่ีไดรับการจัดสรร 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลว 
ใหมากข้ึน 

300,000 0.31 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  
สินคาตามความตองการของตลาด 

50,000 0.05 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง 
ของการคมนาคมทางบก 

0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

10,712,000 10.90 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 26,594,500 27.07 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

42,700,800 43.46 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

6,487,000 6.60 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
และลดรายจายในการดําเนินงาน   

603,000 0.61 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการบริการประทับใจ   

1,304,000 1.33 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

2,240,000 2.28 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   7,270,200 7.40 
รวมท้ังส้ิน 98,261,500 100.00 

 
หมายเหตุ  :  ติดตามและประเมินผลเฉพาะงบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการตางๆ), งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     
และงบเงินอุดหนุน   

 
 

 
 



สวนท่ี 3 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 

 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 โดยเก็บ
ขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการท้ังขอมูลในเชิงปริมาณ แลวนํามาสรุปเปนภาพรวมของ
การดําเนินงานของเทศบาล   

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1)  โครงการพัฒนาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) ไดกําหนดแนวทางใหทองถ่ินนําแผนพัฒนาสามป มาใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
จึงใชแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปนหลักในการพิจารณา โดยแสดงขอมูลใหเห็นจํานวนโครงการและ
งบประมาณท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) (โดยเฉพาะโครงการท่ีมีเปาหมายในการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560) เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560 และแสดงขอมูลการดําเนินการและการใชงบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 233,000,000 บาท  
โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 178 โครงการ จํานวนเงิน 98,261,500 บาท  
คิดเปน 42.17 ของจํานวนงบประมาณท้ังหมด 

 

     ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ท่ีมีเปาหมายในการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และจํานวนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาฯ 
โครงการ 
ท่ีไดรับ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

2560 2561 2562    
1. การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ 
ท่ีมีอยูแลวใหมากขึ้น 
1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน 

2 
 
2 

- 
 
- 

- 
 
- 

1 
 
1 

500,000 
 

500,000 

300,000 
 

300,000 

2. การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  
สินคาตามความตองการของตลาด 
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคา 
และแรงงานตามความตองการของตลาด 

4 
 
4 

- 
 
- 

- 
 
- 

1 
 
1 

220,000 
 

220,000 

50,000 
 

50,000 

3. การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง 
ของการคมนาคมทางบก 
3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับ 
การเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก    

1 
 
1 

 - 
 
 - 

- 
 
- 

- 
 
- 

500,000 
 

500,000 

- 
 
- 
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
 ตามแผนพัฒนาฯ โครงการ ตามแผน งบประมาณ 
 2560 2561 2562 ท่ีไดรับ 

 
พัฒนาฯ 

 
ท่ีไดรับ 

 
4. การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการ
อาศัยท่ีย่ังยืน 
4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภมูิทัศน
ของเมอืง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว   
4.2 การสงเสรมิและสนับสนุนการบริหารจดัการขยะ 

66 
 
 

54 
 

12 

4 
 
 
2 

 
2 

4 
 
 
2 
 
2 

32 
 
 

25 
 
7 

344,868,000 
 
 

34,732,000 
 

300,136,000 

10,712,000 
 
 

10,312,000 
 

400,000 
5. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของชุมชน 
5.1 การสงเสรมิและสนับสนุนการศึกษาในระบบ 
ใหไดมาตรฐาน 

43 
 

43 

- 
 
- 

- 
 
- 

32 
 

32 

33,880,000 
 

33,880,000 

26,594,500 
 

26,594,500 
 

6. การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสขุภาพดี 
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพด ี
6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

62 
 

39 
23 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

38 
 

23 
15 

53,506,510 
 

45,475,510 
8,031,000 

42,700,800 
 

40,269,300 
2,431,500 

7. การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

48 
 

48 

- 
 
- 

- 
 
- 

29 
 

29 

9,485,000 
 

9,485,000 

6,487,000 
 

6,487,000 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
และลดรายจายในการดําเนินงาน   
8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได 
ของเทศบาล 

6 
 
6 

- 
 
- 

- 
 
- 

4 
 
4 

1,728,504 
 

1,728,504 

603,000 
 

603,000 

9. การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธภิาพ 
เพ่ือการบริการประทับใจ   
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการ
ของเทศบาล 

40 
 

40 

- 
 
- 

- 
 
- 

9 
 
9 

21,186,200 
 

21,186,200 

1,304,000 
 

1,304,000 

10. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
10.1 การสงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

10 
 

10 

- 
 
- 

- 
 
- 

8 
 
8 

3,615,000 
 

3,615,000 

2,240,000 
 

2,240,000 
 

11. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
11.1 การสงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการ 

51 
51 

- 
- 

- 
- 

24 
24 

14,485,500 
14,485,500 

7,270,200 
7,270,200 

รวมท้ัง 11 ยุทธศาสตร 333 4 4 178 473,974,714 98,261,500 
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จากตารางท่ี 3 แสดงวา ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุโครงการ
ตามยุทธศาสตร ท้ัง 11 ดาน จํานวน 333 โครงการ ประมาณการงบประมาณไวท้ังสิ้น 473,974,714บาท ไดนํามา  
ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 178 โครงการ เปนจํานวน
เงินท้ังสิ้น 98,261,500 บาท คิดเปนรอยละ 53.54 ของโครงการท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 20.73 ของประมาณการ
ท้ังหมด สําหรับโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา แสดงใหเห็นวาเทศบาลเมืองบานไผไดจัดสรรงบประมาณ       
โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญเนนการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

 2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)        

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  ไดนําเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ขอมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณ
เม่ือสิ้นสุด ณ ไตรมาสท่ี 4 ซ่ึงสรุปได ดังนี้  

  โครงการท่ีไดรับงบประมาณ     178  โครงการ   
 - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ       141   โครงการ     คิดเปนรอยละ  79.21  ของโครงการท้ังหมด       
 -  โครงการท่ียังไมดําเนินการ             6   โครงการ       คิดเปนรอยละ   3.37  ของโครงการท้ังหมด 
 -  โครงการท่ีไมดําเนินการ               31   โครงการ       คิดเปนรอยละ  17.42  ของโครงการท้ังหมด 

 

1. จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  178  โครงการ  ปรากฏวาโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 141 โครงการ (คิดเปน 79.21 %) รวมใชงบประมาณท้ังส้ิน 75,644,722.60 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณต้ังไว

(บาท) 
ใชงบประมาณท้ังสิ้น

(บาท) 
คิดเปน 
รอยละ 

1 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันสําคญัของชาติ 540,000 493,334.00 91.36 

2 โครงการคดัเลือกพนักงานดีเดน 5,000 ดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

0.00 

3 โครงการจดัการเลือกตั้ง 50,000 33,430.00 66.86 

4 โครงการจดักิจกรรมวันทองถ่ินไทย 20,000 3,000.00 15.00 

5 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล 30,000 29,753.00 99.18 

6 โครงการฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แกพนักงานและลูกจาง 100,000 26,890.00 26.89 

7 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียน 
ประจําชุมชน 

15,000 13,824.00 92.16 

8 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงานฯ 

1,050,000 761,207.00 72.50 

9 โครงการจดัซื้อซุมตั้งพ้ืนเฉลิมพระเกียรต ิ
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล 

300,000 299,000.00 99.67 

10 โครงการจดัทําทางลาดข้ึนสําหรับผูพิการ 50,000 48,500.00 97.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณต้ังไว

(บาท) 
ใชงบประมาณท้ังสิน้

(บาท) 
คิดเปน 
รอยละ 

11 โครงการอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ 20,000 20,000.00 100.00 

12 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ 20,000 20,000.00 100.00 

13 โครงการจดัระเบียบการจําหนายสนิคาบนถนน ทางเทา 
และการจราจร 

100,000 83,306.00 83.31 

14 โครงการจดักิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 10,000 9,768.00 97.68 

15 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

20,000 10,000.00 50.00 

16 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 324,500 306,400.00 94.42 

17 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคีภัย   
วาตภัย  อุทกภัย 

15,000 4,900.00 32.67 

18 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

400,000 303,353.00 75.84 

19 โครงการฝกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ 25,000 22,831.00 91.32 

20 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล 50,000 49,244.00 98.49 

21 เงินอุดหนุนสวนราชการ (โครงการอุดหนุนยาเสพตดิ) 105,000 105,000.00 100.00 

22 โครงการกฎหมายควรรู 80,000 23,870.00 29.84 

23 โครงการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม 102,000 101,472.00 99.48 

24 โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 250,000 220,350.00 88.14 

25 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 

10,000 8,220.00 82.20 

26 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทีย ู

66,000 60,000.00 90.91 

27 โครงการหอกระจายขาวแบบไรสายพรอมติดตั้ง 675,000 665,670.00 98.62 

28 โครงการจดัซื้อกลองวิดีโอ 80,000 79,500.00 99.38 

29 โครงการจดัซื้อสแกนเนอรสาํหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนยบริการแบบท่ี 1 

20,000 20,000.00 100.00 

30 โครงการจดัซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดภายนอก (SAN) 80,000 80,000.00 100.00 

31 โครงการเพ่ิมและปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 99,000 98,850.00 99.85 

32 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
จากแหลงรายไดเดิม 

15,000 2,416.00 16.11 

33 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน 
การคลัง และการพัสด ุ

25,000 10,389.00 41.56 

34 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 12,000 บีทีย ู

18,000 17,000.00 94.44 

35 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 29,000 29,000.00 100.00 

36 โครงการจดัซื้อเครื่องสแกนเนอรสาํหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 3,100 3,100.00 100.00 

37 คาขยายเขตไฟฟา 500,000 471,320.15 94.26 

38 คาขยายเขตประปา 500,000 381,045.00 76.21 

39 โครงการจดัซื้อรถยนตบรรทุก ขนาด 3 ตัน 6 ลอ 1,175,000 979,000.00 83.32 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณต้ังไว

(บาท) 
ใชงบประมาณท้ังสิ้น

(บาท) 
คิดเปน 
รอยละ 

40 โครงการจดัซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 57,000 57,000.00 100.00 

41 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจดัมลูฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

50,000 20,830.00 41.66 

42 โครงการจดัซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลว 
ชนิดสะพายหลัง 

26,000 26,000.00 100.00 

43 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ถนนเจนจบทิศ ซอย 9 

655,000 655,000.00 100.00 

44 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ซอยแยกถนนขนมจีน 

152,000 150,000.00 98.68 

45 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 12 101,000 99,500.00 98.51 

46 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 13 79,000 77,000.00 97.47 

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 15 420,000 418,000.00 99.52 

48 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ซอยหลังศาลา 

431,000 428,000.00 99.30 

49 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 

323,000 321,000.00 99.38 

50 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยเพียรแกวอุทิศ 253,000 252,000.00 99.60 

51 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 3 589,000 585,000.00 99.32 

52 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรอืง ซอย 2 357,000 355,000.00 99.44 

53 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. แยกซอย 13 ไปซอย 17 504,000 495,000.00 98.21 

54 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. บานเก้ิง ซอย 9 273,000 271,000.00 99.27 

55 โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรยีน ขก.10  
ถึงหนาโรงเรียน ขก.5 

840,000 825,000.00 98.21 

56 โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรยีนพระกุมารเยซ ู 130,000 128,000.00 98.46 

57 โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรยีนมหาไถศึกษาบานไผ 400,000 396,000.00 99.00 

58 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยประปา 3 617,000 350,000.00 56.73 

59 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ 400,000 366,458.00 91.61 

60 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 200,000 172,710.00 86.36 

61 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 

130,000 108,170.00 83.21 

62 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง 33,000 30,000.00 90.91 

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

64 โครงการคาใชจายรณรงคเพ่ือในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

39,000 30,000.00 76.92 

65 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
ในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD) 

1,500,000 925,000.00 61.67 

66 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 618,000 617,960.00 99.99 

67 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน 407,200 407,190.00 100.00 

68 โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน 393,100 393,030.00 99.98 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณต้ังไว

(บาท) 
ใชงบประมาณท้ังสิ้น

(บาท) 
คิดเปน 
รอยละ 

69 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) 2,450,200 2,450,100.00 99.99 

70 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 

135,000 86,900.00 64.37 

71 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน  
(รายหัวสวนเพ่ิม : Top Up) 

209,000 209,000.00 100.00 

72 โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000 40,000.00 100.00 

73 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู 100,000 100,000.00 100.00 

74 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริม 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

300,000 92,500.00 30.83 

75 โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล 33,600 19,200.00 57.14 

76 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 100,000 93,500.00 93.50 

77 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน 678,000 677,899.00 99.99 

78 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนสงักัดเทศบาล 3,460,000 3,433,740.00 99.24 

79 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 1,249,500 998,400.00 79.90 

80 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม)  
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

1,657,600 1,544,963.30 93.20 

81 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพป. 
ขอนแกน เขต 2 

3,175,200 2,788,610.21 87.82 

82 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ 

488,700 388,259.28 79.45 

83 โครงการจดัซื้อโตะ-เกาอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 121,000 121,000.00 100.00 

84 โครงการจดัซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

350,000 347,100.00 99.17 

85 โครงการจดัซื้อและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา โรงเรียนเทศบาล 2 
อนุบาลสาธิตฯ 

600,000 515,339.56 85.89 

86 โครงการติดตั้งและซอมแซมรางระบายนํ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 60,000 49,900.00 83.17 

87 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนสงักัด สพป.ขอนแกน เขต 2 6,628,000 6,586,980.00 99.38 

88 โครงการจดัการแขงขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรม 
สงเสริมการอาน 

400,000 176,264.00 44.07 

89 โครงการจดัวันเด็กแหงชาต ิ 100,000 90,627.00 90.63 

90 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลเมืองบานไผ 

75,000 73,185.00 97.58 

91 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 2 

280,000 280,000.00 100.00 

92 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ 
ทางวิชาการ 

80,000 80,000.00 100.00 

93 โครงการจดัการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 70,000 69,273.00 98.96 

94 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฯ 

170,000 169,560.00 99.74 
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95 โครงการแขงขันเดิน-ว่ิง มินิมาราธอน 85,000 72,564.00 85.37 

96 โครงการจดัการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษาเกมส 50,000 49,746.00 99.49 

97 โครงการจดัการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และเซปกตะกรอ
เพ่ือประชาชน 

150,000 57,896.00 38.60 

98 โครงการจดังานประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน 1,310,000 683,504.00 52.18 

99 โครงการจดังานประเพณีบุญบ้ังไฟ-ตะไลยักษ 160,000 159,975.00 99.98 

100 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 220,000 131,552.00 59.80 

101 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 27,680,400 22,732,400.00 82.12 

102 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ 6,877,600 6,521,000.00 94.82 

103 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 277,500 277,500.00 100.00 

104 เงินสมทบทุนใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลเมืองบานไผ 

2,089,800 2,089,800.00 100.00 

105 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภยัพิบัติและปญหา
ความเดือดรอนยากจนฯ 

700,000 97,592.00 13.94 

106 โครงการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอาย ุคนพิการ ฯ 40,000 27,090.00 67.73 

107 โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหฯ 

20,000 15,075.00 75.38 

108 โครงการจดัซื้อรถเข็นของอเนกประสงค 4 ลอ 4,000 3,900.00 97.50 

109 โครงการจดัซื้อตูลําโพงลอลากอเนกประสงคมีแอมปในตัว 9,500 9,000.00 94.74 

110 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา 
ใหมีรายไดระหวางเรยีน 

350,000 76,700.00 21.91 

111 โครงการอบรมอาชีพใหแกผูท่ีผานการบําบัดฟนฟูยาเสพตดิ 50,000 ดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

0.00 

112 โครงการจดัประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน 280,000 189,500.00 67.68 

113 โครงการไผแสนกอ 100,000 21,600.00 21.60 

114 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสรมิบทบาท 
การพัฒนาสตร ี

200,000 163,350.00 81.68 

115 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือเสรมิสรางภาวะผูนําฯ 

1,700,000 1,568,635.00 92.27 

116 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและ 
พัฒนารายไดชุมชนฯ 

300,000 288,054.00 96.02 

117 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน สตรี  
และความรุนแรงในครอบครัว 

50,000 ดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

0.00 

118 โครงการวันเยาวชน 100,000 18,335.00 18.34 

119 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

150,000 119,575.00 79.72 

120 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาล 
เมืองบานไผ 

30,000 28,010.00 93.37 

121 โครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบานไผ 400,000 398,259.00 99.56 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณต้ังไว

(บาท) 
ใชงบประมาณท้ังสิ้น

(บาท) 
คิดเปน 
รอยละ 

122 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรดูแลผูสูงอาย ุอาสาสมัคร
ดูแลผูพิการฯ 

500,000 477,259.00 95.45 

123 โครงการเมืองจักรยานเพ่ือสุขภาพ 100,000 35,620.00 35.62 

124 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,000,000 997,500.00 99.75 

125 โครงการชาวบานไผรวมใจลดการใชนํ้ามันทอดซ้ํา 30,000 29,590.00 98.63 

126 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 30,000 26,659.00 88.86 

127 โครงการสงเสริมการปลูกกลวยไทยในชุมชน 
เพ่ือลดภาวะโลกรอน 

30,000 1,269.00 4.23 

128 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ  80,000 ดําเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

0.00 

129 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก 100,000 48,961.10 48.96 

130 โครงการจดัซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบ้ิลเคบ 4 ประต ู 787,000 599,000.00 76.11 

131 โครงการจดัซื้อยูนิตทําฟน 300,000 300,000.00 100.00 

132 โครงการกอสรางอางลางเครื่องมือศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ 

85,000 84,500.00 99.41 

133 โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 20,000 19,230.00 96.15 

134 โครงการจดัการขยะอันตรายในชุมชน 60,000 45,380.00 75.63 

135 โครงการจดัการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม  
และทัศนศึกษาดูงาน 

50,000 40,500.00 81.00 

136 โครงการทอดผาปาขยะ 40,000 39,018.00 97.55 

137 โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม 30,000 29,500.00 98.33 

138 โครงการหนาบาน นามอง 20,000 15,980.00 79.90 

139 โครงการจดัซื้อเครื่องปมลมพรอมมอเตอรและอุปกรณ 40,000 39,000.00 97.50 

140 โครงการปะผรุถขยะอัดทาย หมายเลขทะเบียน  
83-5274 ขอนแกน 

100,000 99,000.00 99.00 

141 สนับสนุนโครงการสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดฯ 

438,000 379,104.00 86.55 

รวมท้ังสิ้น 87,388,500 75,644,772.60 86.56 
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2. จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  178  โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ียังไมดําเนินการ  จํานวน 
6  โครงการ  (คิดเปน 3.37 %) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 3,360,000 บาท ประกอบดวย 

 
ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว 

(บาท) 
เหตุผลท่ียังไมดําเนินการ 

1 โครงการกอสรางสนามกีฬาเซปกตะกรอ 
พรอมอุปกรณกีฬา 

100,000 ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป 

2 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ โรงเรยีนเทศบาลบานไผ 

200,000 ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป 

3 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและ 
อาคารประกอบ โรงเรยีนเทศบาล 2 ฯ 

200,000 ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป 

4 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยชาโพธ์ิ
พัฒนา 

1,890,000 
ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป 

5 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายนํ้า  
ค.ส.ล. (ชวงท่ีชํารุด) ถนนยิ่งยง ซอย 8 

270,000 
ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป 

6 โครงการจางเหมาเปลี่ยนถังรถบรรทุกนํ้าขนาด 
ความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตรพรอมทําสีท้ังคัน 

700,000 
ดําเนินการไมทัน และขออนุมัติกันเงิน
งบประมาณรายจาย ไวเบิกเหลื่อมป 

รวมท้ังสิ้น 3,360,000  
 

 

3. จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  178  โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ีไมดําเนินการ จํานวน     
31  โครงการ (คิดเปน 17.42 %) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 7,513,000 บาท ประกอบดวย 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว เหตุผลท่ีไมดําเนินการ 

  
(บาท) 

 1 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 ไมมผีูขอรับงบประมาณ 

2 โครงการจดักิจกรรมศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาล
เมืองบานไผ 

80,000 สถานการณบานเมืองเปนปกติ  
ไมมเีหตุการณชุมนุม เรียกรอง หรอืกอความ
วุนวาย จึงไมมีการดําเนินโครงการ ท้ังน้ี  
ไดมีการสอดแทรกเน้ือหาตางๆในการดําเนิน
โครงการใหเหมาะสมตามนโยบายตามท่ี 
คสช. กําหนดไวแลว  

3 โครงการจดัซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล (รถตู)  
ไมเกิน 7 ท่ีน่ัง 

2,400,000 เน่ืองจากยังไมมีความจําเปน จึงโอน
งบประมาณไปดําเนินการดานโครงสราง
พ้ืนฐาน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชน 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว เหตุผลท่ีไมดําเนินการ 

  
(บาท) 

 5 โครงการกอสรางหองนํ้า-หองสวม ช้ัน 2 อาคาร
หอประชุมประชาเมืองไผ 

500,000 พ้ืนท่ีกอสรางไมเหมาะสม เน่ืองจากมี 
ศาลพระภูมิ (ศาลตา-ยาย) อยูดานลาง 
ประกอบกับพ้ืนท่ีดานลางอาคารมกีาร
กอสรางหองเก็บพัสดุ (สํานักปลดั) จึงไม
เหมาะสมแกการกอสรางหองนํ้าดงักลาว 

6 โครงการเสรมิสรางขีดความสามารถขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

50,000 เปนนโยบายของคณะผูบริหาร  
เมื่อนายกเทศมนตรไีมสามารถปฏบัิติหนาท่ี
ได จึงชะลอการดําเนินการ   

7 โครงการประชุมสภาพลเมืองเทศบาลเมืองบานไผ 50,000 ประธานกรรมการ (นายกเทศมนตร)ี  
ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได และเปนงาน 
ตามนโยบาย ผูบริหารจึงมีมติใหชะลอ 
การดําเนินการ  

8 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ
กระบวนการจดัซื้อจัดจาง 

50,000 เน่ืองจากมี พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางฯ  
ฉบับใหมออกประกาศใช จึงชะลอโครงการ 

9 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

100,000 เปนโครงการท่ีตั้งไวเพ่ือรองรับการเก็บ
ขอมูลตามกฎหมายท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
ฉบับใหม แตยังไมมีการตรากฎหมาย
ดังกลาว จึงชะลอโครงการ  

10 โครงการภาษีคืนกําไรใหประชาชน 50,000 ไมไดรับความรวมมือจากประชาชนผูท่ีอยู 
ในขายตองเสียภาษี 

11 โครงการเปลี่ยนโคมและหลอดไฟฟาประหยดัพลังงาน 
ชนิด LED 

500,000 เน่ืองจากหลอดไฟฟาท่ีตั้งงบประมาณไว   
มีคุณลักษณะไมตรงตามมาตรฐานของ 
การไฟฟาสวนภูมภิาค ไมสามารถติดตั้งได  
จึงไมไดดําเนินการ และไดโอนเงิน
งบประมาณใหแกกองการศึกษาเพ่ือกอสราง
รั้วรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1  
(บานเก้ิง)  

12 คาทดแทนกรณสีภาพแวดลอมเสือ่มโทรมเน่ืองจาก
ระบบกําจดัมูลฝอยฯ 

100,000 เน่ืองจากหนวยงานท่ีขอรับเงินอุดหนุน ไม
เสนอขอรับเงินอุดหนุน 

13 โครงการซอมรถดดูโคลน ทะเบียน 83-1397 680,000 ไมคุมคาตอการดําเนินการ  

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเขาอางเก็บนํ้า
หวยทราย 

178,000 ไมมผีูรับจางรายใดมาเสนอราคา   

15 โครงการจดัทําศูนยการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของ
สถานศึกษาสังกัด อปท. 

50,000 เปนโครงการท่ีตั้งรองรับเงินอุดหนุน  
(ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ 
จากกรมสงเสริมฯ) 

16 โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสรมิกิจกรรมรักการ
อานในสถานศึกษาฯ 

50,000 เปนโครงการท่ีตั้งรองรับเงินอุดหนุน  
(ไมไดรับการอุดหนุนงบประมาณ 
จากกรมสงเสริมฯ) 

17 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะและดนตร ี 100,000 ดําเนินการไมทัน และกิจกรรมซ้ําซอนกับ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว เหตุผลท่ีไมดําเนินการ 

  
(บาท) 

 19 โครงการสงเสริมพนักงานครเูทศบาล พนักงาน
เทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาล 

15,000 เปนโครงการท่ีเขารวมแขงขันกับหนวยงาน
อ่ืน และป 2560 ไมไดรบัแจงใหเขารวม
แขงขัน  

20 โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ 120,000 เน่ืองจากหลักเกณฑการคัดเลือกป 2560  
จะเนนดานการศึกษา และกิจกรรมท่ีจะ
ดําเนินการซ้ําซอนกับโครงการอบรม 
และศึกษาดูงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ  

21 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 50,000 อุณหภูมไิมตรงตามระเบียบกําหนด  

22 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการเรียนรูและ
แกไขปญหา 

100,000 เปนนโยบายของคณะผูบริหาร  
เมื่อนายกเทศมนตรไีมสามารถปฏบัิติหนาท่ี
ได จึงชะลอการดําเนินการ  

23 โครงการเรารักบานไผ 150,000 อยูในชวงไวทุกขแดพระบาทสมเดจ็ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   

24 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 39 
ชุมชนฯ 

30,000 ไมมีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
ชุมชน  

25 โครงการสํารวจขอมลูพ้ืนฐานชุมชนเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

10,000 มีขอทักทวงจาก สตง.  

26 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือ
ชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 

20,000 ไมมีหนังสือขอรับเงินอุดหนุน  

27 โครงการเฉลิมพระเกียรตเิทิดไทองคราชัน ฯ 100,000 อยูในชวงไวทุกขแดพระบาทสมเดจ็ 
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ   

28 โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถฯ 

100,000 เขารวมกิจกรรมกับอําเภอบานไผแลว  

29 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรสาธารณสุข  
(อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 

600,000 มีขอทักทวงจาก สตง.  

30 โครงการกอสรางสระวายนํ้าพรอมหลังคาคลมุ 800,000 สถานท่ีกอสรางไมเหมาะสม 

31 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารศูนยบริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ 

70,000 ดําเนินการโดยใชงบซอมแซม 

รวมท้ังสิ้น 7,513,000  
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณและจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ

แลวเสร็จของแตละยุทธศาสตร 
 

 
 

จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นไดวา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

ยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ – 

ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.38 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 27 โครงการ คิดเปนรอยละ 84.38 

ยุทธศาสตรท่ี 6 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 38 โครงการ แลวเสร็จ 31 โครงการ คิดเปนรอยละ 81.58 

ยุทธศาสตรท่ี 7 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 29 โครงการ แลวเสร็จ 20 โครงการ คิดเปนรอยละ 68.96 

ยุทธศาสตรท่ี 8 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 4 โครงการ แลวเสร็จ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 50 

ยุทธศาสตรท่ี 9 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 9 โครงการ แลวเสร็จ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.67 

ยุทธศาสตรท่ี 10 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 8 โครงการ แลวเสร็จ 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.50 

ยุทธศาสตรท่ี 11 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 24 โครงการ แลวเสร็จ 19 โครงการ คิดเปนรอยละ 79.17 
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แผนภูมิท่ี 2  แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา    

     
จากแผนภูมิท่ี 2 จะเห็นไดวา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 งบประมาณตั้งไว 300,000 บาท จายจริง 288,054 บาท คิดเปนรอยละ 96.02 ของงบประมาณ    

ท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 งบประมาณตั้งไว 10,712,000 บาท จายจริง 7,227,072.15 บาท คิดเปนรอยละ 67.48            

ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 งบประมาณตั้งไว 26,594,500 บาท จายจริง 23,441,020.79 บาท คิดเปนรอยละ 88.14  

ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 งบประมาณตั้งไว 42,700,800 บาท จายจริง 35,268,652.10 บาท คิดเปนรอยละ 82.59  

ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 7 งบประมาณตั้งไว 6,487,000 บาท จายจริง 4,356,626 บาท คิดเปนรอยละ 67.16 ของงบประมาณ

ท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 8 งบประมาณตั้งไว 603,000 บาท จายจริง 381,520 บาท คิดเปนรอยละ 63.27 ของงบประมาณ       

ท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 9 งบประมาณตั้งไว 1,304,000 บาท จายจริง 870,494 บาท คิดเปนรอยละ 66.76 ของงบประมาณ

ท่ีตั้งไว 
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ยุทธศาสตรท่ี 10 งบประมาณตั้งไว 2,240,000 บาท จายจริง 1,206,594 บาท คิดเปนรอยละ 53.87  

ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 11 งบประมาณตั้งไว 7,270,200 บาท จายจริง 2,604,739.56 บาท คิดเปนรอยละ 35.83  

ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

2) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560 

-โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2560 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 26 โครงการ ดําเนินการแลวเสร็จทุกโครงการ งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 19,274,950 บาท ใชงบประมาณท้ังสิ้น
16,044,950 บาท คิดเปนรอยละ 83.24 ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
ต้ังไว 

ใชงบประมาณ
ท้ังสิ้น 

คิดเปน 
รอยละ 

ท่ีมา 
ของงบประมาณ 

  (บาท) (บาท)   

1 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 
จํานวน 1 ชุด 

21,000 21,000.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

2 โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอรสําหรบังาน
ประมวลผล จํานวน 2 ชุด 

44,000 44,000.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

3 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  
แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 3 เครื่อง 

44,000 23,100.00 52.50 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

4 โครงการจดัซื้อโครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอม
เกาอ้ี จํานวน 2 ชุด 

35,000 35,000.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 3 เครื่อง 17,400 17,400.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

6 โครงการจดัซื้อเครื่องปมนํ้า จํานวน 1 เครื่อง 9,500 9,500.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

7 โครงการจดัซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี  
จํานวน 2 ชุด 

30,000 30,000.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

8 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ  
จํานวน 2 เครื่อง 

46,000 46,000.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

9 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ถนนยิ่งยง ซอย 4 

1,386,000 1,344,500.00 97.01 เงินสะสม 

10 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ถนนหนองลมุพุก ซอย 1 

1,218,000 1,185,000.00 100.00 เงินสะสม 

11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
นํ้า ถนนประชาอุทิศ 2 

1,434,000 1,400,000.00 97.63 เงินสะสม 

12 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ถนนหนองลมุพุก ซอย 6 

517,000 499,500.00 96.62 เงินสะสม 

13 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ 

254,000 252,000.00 99.21 เงินสะสม 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ
ต้ังไว 

ใชงบประมาณ
ท้ังสิ้น 

คิดเปน 
รอยละ 

ท่ีมา 
ของงบประมาณ 

  (บาท) (บาท)   

14 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ถนนสมหวัง-สังวาลย (ฝงดานทิศตะวันออก 
สวนท่ีเหลือ) 

788,000 779,900.00 98.97 เงินสะสม 

15 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ซอยชุมชนพัฒนา 1 

462,000 462,000.00 100.00 เงินสะสม 

16 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ซอยสุวรรณภักด ี

315,000 271,000.00 86.03 เงินสะสม 

17 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ซอยสมประสงค ซอย 7 

462,000 460,000.00 99.57 เงินสะสม 

18 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ถนนแสงทองประชาสรรค (ดานทิศเหนือ) 

1,794,000 1,730,000.00 96.43 เงินสะสม 

19 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย
นํ้า ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง (ดานทิศตะวันออก)  

315,000 315,000.00 100.00 เงินสะสม 

20 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ถนนรอบรั้งโรงเรียนบานเก้ิง (บานเก้ิงซอย 6) 

959,000 956,000.00 99.69 เงินสะสม 

21 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  
ถนนเอ่ียมไพบูลย ซอย 2 

672,000 670,000.00 100.00 เงินสะสม 

22 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเก้ิง  
ซอย 12/1 

471,000 471,000.00 100.00 เงินสะสม 

23 โครงการจดัซื้อชุดอุปกรณสําหรับหองเรียน
คุณภาพแหงการเรยีนรูเทคโนโลยสีารสนเทศ 
DLIT 

192,800 192,800.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

24 โครงการกอสรางอาคารเรียน 3 ช้ัน 12 
หองเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิต 

7,395,000 4,437,000.00 60.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

25 โครงการอบรมคัดกรองเด็กนักเรียนท่ีพิการ
ทางการเรียนรู 

299,400 299,400.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

26 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครผูดูแล
คนพิการ 

93,850 93,850.00 100.00 โอนตั้งจายเปนรายการใหม 

รวมท้ังสิ้น 19,274,950 16,044,950.00 83.24   
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-โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2560 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 47 โครงการ งบประมาณมาจากการโอนตั้งจายเปนรายการใหม และไดขออนุมัติกันเงิน กรณีไมกอหนี้ผูกพัน
งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 4,976,500 บาท ประกอบดวย 

 

ท่ี หนวยงาน/โครงการ 
งบประมาณตั้งไว

(บาท) 
 สํานักปลัดเทศบาล จํานวน 7 โครงการ  
1 โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน   40,800 
2 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง   84,000 
3 โครงการจัดซ้ือเครื่องทําน้ํารอน-น้ําเย็น 6,000 
4 โครงการจัดซ้ือตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิน้ชัก 15,800 
5 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifuntion ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED 34,000 
6 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรโนตบุค สําหรับงานประมวลผล 21,000 
7 โครงการจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียง    10,000 

 กองคลัง  จํานวน 2 โครงการ  
8 โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีสํานักงาน 12,000 
9 โครงการจัดซ้ือรถจกัรยานยนต 44,000 

 กองวิชาการและแผนงาน  จํานวน 6 โครงการ  
10 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท่ี 1 62,000 
11 โครงการจัดซ้ืออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point)  แบบท่ี 2 46,000 
12 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ  Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ขาวดํา    9,000 
13 โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนซีดี-ดีวีดี 3,000 
14 โครงการจัดซ้ือเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล 10,000 
15 โครงการจัดซ้ือรถจกัรยานยนต 44,000 

 กองการศึกษา  จํานวน 18 โครงการ  
16 โครงการจัดซ้ือพัดลมโคจรติดเพดานพรอมติดตั้งสําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ   180,000 
17 โครงการจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังพรอมติดตั้ง 

สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานไผ 
67,200 

18 โครงการจัดซ้ือโทรทัศนสี แอลอีดี (LED) ขนาด 32 นิ้ว 16,000 
19 โครงการจัดซ้ือโตะอาหารพรอมมานั่ง                40,000 
20 โครงการจัดซ้ือโตะ-เกาอ้ีนักเรียน ระดับประถมศึกษา 33,000 
21 โครงการจัดซ้ือตูเซฟตี้ภายในใสฟวส 17,600 
22 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวน  

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเก้ิง) 
120,600 

23 โครงการจัดซ้ือพัดลมติดผนังพรอมติดตั้ง (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเก้ิง) 42,500 
24 โครงการติดตั้งผามานอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเก้ิง 52,000 

 

 



-27- 

 

ท่ี หนวยงาน/โครงการ 
งบประมาณท่ีตั้งไว

(บาท) 
25 โครงการจัดซ้ือโตะอาหารพรอมมานั่ง (โรงเรียนเทศบาลบานไผ) 80,000 
26 โครงการกอสรางสนามกีฬาเซปกตะกรอพรอมอุปกรณกีฬา 100,000 
27 โครงการกอสรางรั้งรอบบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเก้ิง) 700,000 
28 โครงการกอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเก้ิง) 50,000 
29 โครงการติดตั้งเหล็กดัดและมุงลวดสําหรับอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 65,000 
30 โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล.พรอมประตูทางเขา (โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ) 250,000 
31 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 200,000 
32 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ 200,000 
33 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 1,000,000 
 กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม  จํานวน 6 โครงการ   

34 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง    84,000 
35 โครงการจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา 5,200 
36 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร 64,000 
37 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพชนิดเลเซอร / ชนิด LED ขาวดํา 15,800 
38 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึก (InkJet) 15,400 
39 โครงการจัดซ้ือเครื่องชารจแบตเตอรี่ 12,000 
 กองชาง  จํานวน 6 โครงการ      

40 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร  22,000 
41 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพ 12,000 
42 โครงการจัดซ้ือเครื่องตบดิน 21,000 
43 โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดแตงพุมไม 10,200 
44 โครงการซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3493 500,000 
45 โครงการซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 3492 500,000 
 กองสวัสดิการสังคม  จํานวน 2 โครงการ  

46 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร    44,000 
47 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก              15,400 
 รวมท้ังส้ิน  4,976,500 

 

 

 

 

 

 



สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2564) 

 

 1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา

ดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบ
ท่ีกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึง
เปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ี
ประกาศใชงบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้  

1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป 
ประกอบดวย  

1.1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน 
1.1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน 
1.1.3 ยุทธศาสตร 65 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 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 

สรุปภาพรวมผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบานไผ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 96.50 
คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     20 19.28 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ     15 14.44 
3. ยุทธศาสตร  ประกอบดวย    65 62.78 
   (3.1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     (10) (9.44) 
   (3.2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด    (10) (9.67) 
   (3.3) ยุทธศาสตรจังหวัด    (10) (9.33) 
   (3.4) วิสัยทัศน     (5) (4.83) 
   (3.5) กลยุทธ    (5) (5) 
   (3.6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ     (5) (4.89) 
   (3.7) จุดยืนทางยุทธศาสตร     (5) (4.89) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนท่ีได 
   (3.8) แผนงาน  (5) (4.89) 
   (3.9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) (4.94) 
   (3.10) ผลผลิต/โครงการ  (5) (4.89) 

รวม 100 96.50 
  

   ผลการใหคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบานไผ ตามรายละเอียดหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐาน 
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/
ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะของดิน ลักษณะของแหลงน้ํา ลักษณะของไม/
ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

19.28 
(2.89) 

 (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) (1.94) 

 (4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การ
คมนาคมขนสง การไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(2) (2) 

 (5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การ
ประมง การปศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพแรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 

(2) (1.94) 

 (6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การ
นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจําป ภูมิปญญา
ทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก ฯลฯ 
และอ่ืนๆ 

(2) (2) 

 (7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาต ิเชน น้ํา ปาไม 
ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาต ิฯลฯ 

(2) (1.50) 

 (8) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินหรือการใชขอมูล จปฐ. 

(2) (2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไป
และขอมูลพ้ืนฐาน 
ขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น (ตอ) 

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และ
การดําเนินการประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใช
กระบวนการรวมคิด รวมทํา รวมตัดสินใจ รวม
ตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษา 
หารือแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(3) (3) 

2. การวิเคราะห 
สภาวการณและ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเชื่อมโยง ความ
สอดคลองยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของผูบริหาร
ทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ
Thailand4.0 

15 
(2) 

14.44 
(1.94) 

 (2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ
และการบังคับใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ี
เกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(1) (1) 

 (3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา 
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพ
ติด เทคโนโลย ีจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญา
ทองถ่ิน เปนตน 

(2) (1.94) 

 (4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายได
ครัวเรือน การสงเสริมอาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม 
การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพทางเศรษฐกิจและ
ความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(2) (2) 

 (5) การวิเคราะหสิง่แวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติ
ตางๆ ทางภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดข้ึน การ
ประดิษฐท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(2) (1.67) 

 (6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอ
การดําเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)  
W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) 

(2) (2) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
2. การวิเคราะห 
สภาวการณและ
ศักยภาพ (ตอ) 

(7) สรุปประเด็นปญหาและความตองการของประชาชน
เชิงพ้ืนท่ี มีการนําเสนอปญหา คนหาสาเหตุของปญหา
หรือสมมติฐานของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือ
วิธีการแกไขปญหา การกําหนดวัตถุประสงค เพ่ือแกไข
ปญหา 

(2) (1.94) 

 (8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และ
การเบิกจายงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557-
2560 เชน สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้ง
งบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การประเมินผล
การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ 
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิง
คุณภาพ 

(1) (1) 

 (9) ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 เชน ผลท่ีไดรับ/ผลท่ีสําคัญ ผลกระทบ 
และสรุปปญหาอุปสรรค การดําเนินงานท่ีผานมาและ
แนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1) (0.94) 

3. ยุทธศาสตร 
3.1 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร
ชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
และ Thailand 4.0 

65 
(10) 

62.78 
(9.44) 

3.2 ยุทธศาสตรของ 
องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นในเขตจังหวัด 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ  
Thailand 4.0 

(10) (9.67) 

3.3 ยุทธศาสตร
จังหวัด 

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
แผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร 
คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตรชาต ิ20 ป และ Thailand 4.0 

(10) (9.33) 

3.4 วิสัยทัศน วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับโอกาส และศักยภาพท่ีเปน
ลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ 
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน 

(5) (4.83) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3.5 กลยุทธ แสดงใหเหน็ชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตาม

อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะ
นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือแสดงใหเห็นถึงความ
ชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(5) (5) 

3.6 เปาประสงคของ
แตละประเด็นกลยุทธ 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลอง
และสนับสนุนตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดท่ีชัดเจน 

(5) (4.89) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน 
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร 

(5) (4.89) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต 
กําหนดจุดมุงหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ี
เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย กลยุทธ 
จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการจัดทํา
โครงการพัฒนาทองถ่ินในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดย
ระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(5) (4.89) 

3.9 ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 
 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เกิดผลผลิต / โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม 
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(5) (4.94) 

3.10 ผลผลิต/ 
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เปนผลผลิตท่ีเปนชุดหรือเปนโครงการ
ท่ีเปนชุด กลุมหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 
เปนตน เพ่ือนําไปสูการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปอยางถูกตองและครบถวน 

(5) (4.89) 

 รวมคะแนน 100 96.50 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

  แนวทางการพิจารณาการติตามและประเมินผลโครงการ แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป  เพ่ือความ
สอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ประกอบดวย 

1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 คะแนน 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  คะแนน 
4. ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน 
5. โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย 

 (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน 
 (2) กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน 
 (3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  
    5 คะแนน 
 (4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
 (5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
 (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) 

สรุปภาพรวมผลการติดตามและประเมินผลโครงการสําหรับแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-
2564) เพ่ือความสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ของเทศบาลเมืองบานไผ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได 
97.78 คะแนน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 9.56 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 10.00 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9.67 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา 10 9.67 
5. โครงการพัฒนา ประกอบดวย 60 58.89 
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) (4.89) 
5.2 กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) (5) 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (5) (4.78) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (5) (4.78) 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหงชาติ 

(5) (4.89) 

5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 (5) (4.89) 
5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (5) (4.89) 
5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืนภายใตหลักประชารัฐ 

(5) (4.89) 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (5) (5) 
5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (5) (4.89) 
5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงค 
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

(5) (5) 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (5) (5) 
รวมคะแนน 100 97.78 

 

ผลการใหคะแนนการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลอง
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) ของเทศบาลเมืองบานไผ ตามรายละเอียดหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. สรุปสถานการณ 
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ใชการวิเคราะห SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ 
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, 
ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

10 9.56 

2. การประเมินผลการนํา 
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใช
วัดผลในเชิงปริมาณ เชน การวัดจํานวนโครงการ 
กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวาเปนไปตามท่ี
ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการจริง
ตามท่ีไดกําหนดไวเทาไหร จํานวนท่ีไมสามารถ
ดําเนินการไดมีจํานวนเทาไหรสามารถอธิบายไดตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา 
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 

10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3. การประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิง
คุณภาพคือการนําเอาเทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวา
ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ีดําเนินการใน
พ้ืนท่ีนั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไม
และเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึง
พอใจหรือไม สิ่งของ วัสด ุครุภัณฑ การดําเนินการ
ตางๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซ่ึงเปนไป
ตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ 
ราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา 
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงาน  
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) 
โครงการท่ีดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9.67 

4. แผนงานและ 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความ 
สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในมิติตางๆ จนนําไปสูการจัดทําโครงการ
พัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ี
สอดคลองกับการแกไขปญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ํา) (Local Sufficiency 
Economy Plan : LSEP) 

10 9.67 

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ 
โครงการ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและดําเนิน 
การเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความ 
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

58.89 
(4.89) 
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5.2 กําหนดวัตถุประสงค 
สอดคลองกับโครงการ 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการ
ตองกําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมา
ของโครงการ สอดคลองกับหลักการและเหตุผล 
วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

5.3 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ ) มีความ 
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง 
งบประมาณไดถูกตอง 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไป
ใหถึงเปาหมายตองชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร 
กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิตอยางไรกลุมเปาหมาย 
พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบายให
ชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใด
และจบลงเม่ือไร ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ 
หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอกชัดลงไปวาใคร
คือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5) (4.78) 

5.4 โครงการมีความ 
สอดคลองกับแผน 
ยุทธศาสตร 20 ป 

โครงการสอดคลองกับ (1) ความม่ันคง (2) การสราง
ความสามารถในการแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริม 
สรางศักยภาพคน (4) การสรางโอกาสความเสมอภาค
และเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5) (4.78) 

5.5 เปาหมาย (ผลผลิต 
ของโครงการ) มีความ 
สอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ 

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเปนศูนยกลางการ
พัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
จริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมาย
ระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ 
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวง
วัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมี 

(5) (4.89) 

 คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล่ําทางสังคม  
(4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
(5) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (6) การบริหารราชการ
แผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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5.6  โครงการมีความ 
สอดคลองกับ  
Thailand 4.0  

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยน
โครงสรางเศรษฐกิจไปสู Value–Based Economy 
หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม ทํานอย ได
มาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ 
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อน
ประเทศดวย ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวย
เทคโนโลย ีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม (3) 
เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน 
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวย
วิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรมวิทยาศาสตร 
เทคโนโลย ีและการวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (4.89) 

5.7 โครงการสอดคลอง 
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวง
ระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึน เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตอง
เปนโครงการเชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับ
ยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

(5) (4.89) 

5.8 โครงการแกไขปญหา 
ความยากจนหรือการ 
เสริมสรางใหระเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียง
ท่ีประชาชนดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปน
โครงการตอยอดและขยายไดเปนโครงการท่ีประชาชน
ตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนา
แลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา) (LSEP) 

(5) (4.89) 

5.9 งบประมาณ มีความ 
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ 
5 ประการในการจัดทําโครงการไดแก (1) ความ
ประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ 
(Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปรงใส 
(Transparency) 

(5) (5) 
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5.10 มีการประมาณการ 
ราคาถูกตองตามหลัก 
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลอง
กับโครงการถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของ
ราคากลาง ราคากลางทองถ่ินมีความโปรงใสในการ
กําหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษมีความ
คลาดเคลื่อนไมมากกวาหรือไมต่ํากวารอยละหาของ
การนําไปตั้งงบประมาณรายจายในขอบัญญัติ/ 
เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจายพัฒนาท่ีปรากฎใน
รูปแบบอ่ืนๆ 

(5) (4.89) 
 

5.11 มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 

มีการกําหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance 
Indicator : KPI) ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใช
บอกประสิทธิผล(effectiveness)ใชบอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได เชน การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของ
วัตถุประสงคท่ีเกิดข้ึน สิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ  
คาดวาจะไดรับ) 

(5) (5) 

5.12 ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการ
ตามโครงการพัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ี  
ตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตองเทากับ
วัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการเขียน
วัตถุประสงคควรคํานึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมี
ความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ 
(2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได 
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงานอยางชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได  
(4) เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5) (5) 

 รวมคะแนน 100 97.78 
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3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม                       
การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เปนการผลการดําเนินงานเทศบาลเมืองบานไผ  ไดแก 

 1.ดานการเมืองและการบริหารจัดการ 
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  

 ผลการดําเนินงาน 
 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 ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู
ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบเครือขาย
ฐานขอมูลสารสนเทศศูนยขอมูลราชการ และไดเปดชองทางการติดตอโดยผานทางเว็บไซดเทศบาลเมืองบาน
ไผ www.banphaicity.go.th  ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงหนาเว็บไซดเพ่ือเสนอขอมูลขาวสารของเทศบาลใหเปน
ปจจุบันอยูตลอดเวลา และยังไดเปดชองทางการสื่อสารใหม คือ เฟสบุค (Facebook) เทศบาลเมืองบานไผ 
 

 2. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  เนนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา 
ทอระบายน้ํา ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมี
ประสิทธิภาพ ติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขต
ประปาภายในเขตเทศบาล โดยมีการวางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดม
ความคิดเห็นและประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความ 
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พรอมในการรับสถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยา 
ผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ํา เพ่ือไวใชเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการเกษตร รวมท้ัง
ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศน เพ่ือใหเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบปายรานคายานชุมชน  
ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนา
บานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง และดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาล 
รวมท้ังสงเสริมการสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
 ผลการดําเนินงาน   
 เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการกอสรางและปรับปรงุถนน  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 รวมถึง     การปรับปรุงและตกแตงภูมิ
ทัศน ท้ังเกาะกลางถนน ฟุตบาททางเทาตางๆ และมีการจัดระเบียบปายโฆษณา เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ 
สวยงาม เปนเมืองนาอยู  

 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  
  4. ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  
 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจ
หนาท่ี สงเสริมความรวมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรู 
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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
จิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดยสนับสนุนและสงเสริม
กิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา ทํานุบํารุงโบราณสถานตางๆ สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  และปรับใชภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสูลูกหลาน 

ผลการดําเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบานไผ มีการสงเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และการปรับใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษาภายในสังกัดและภายในองคกรอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ 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  

ผลการดําเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบานไผ มีการกระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียวดวยการสงเสริมและสนับสนุนใหมี
ศูนยกลางการจับจายซ้ือของ คือ การจัดทํา “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ” โดยเนนสินคาท่ีมีมาตรฐานท้ังทางดานราคา
และคุณภาพ และสนับสนุนสินคาจากกลุมอาชีพใหมีแหลงจําหนายพรอมจัดภูมิทัศนใหสวยงามและพัฒนาขอมูล
แหลงสินคาหัตถกรรมพ้ืนบานในพ้ืนท่ี ใหเปนปจจุบันเพ่ือใชเผยแพรประชาสัมพันธ สงเสริมใหประชาชนสามารถ 
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พ่ึงพาตนเองไดท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการบริหารจัดการอยางมีระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ 
ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน พัฒนาสงเสริมอาชีพใหไดมาตรฐานทุกข้ันตอน พัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง 
รวมท้ังสงเสริมการสรางเครือขายการประกอบอาชีพแบบเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 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
จัดต้ังเครือขายในการบริหารจัดการ และพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย 
เพ่ือเสริมสรางสุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  
 ผลการดําเนินงาน 
 เทศบาลเมืองบานไผ ไดพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข โดยการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ ณ บริเวณตลาด 4 เพ่ือใหมีสถานท่ีใหบริการท่ีกวางขวาง ทันสมัย และเพ่ือใหการบริการเขาถึง
ประชาชนในชุมชน มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีของประชาชน โดยการสรางความรู ความเขาใจ และ
สรางทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองใหแกประชาชน เพ่ือใหสามารถดูแลตัวเองและเกิดความแข็งแรงท้ังรางกาย
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  
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4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  พบวามีปญหา

และอุปสรรคหลายประการ  รวมไปถึงปญหาขอกฎหมาย การประสานงาน กลุมเปาหมาย และความสอดคลองของ
ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปเปนปญหาอุปสรรคและขอแนะนําได ดังนี้ 

1. การใชงบประมาณถูกกํากับตรวจสอบอยางเขมงวดจากระเบียบ หนังสือสั่งการ รวมถึงการ
ตรวจสอบการเบิกจายเงินงบประมาณจากหนวยตรวจสอบ เชน สตง. ทําใหการดําเนินงานบางโครงการไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีตั้งไวเทาท่ีควร หรือดําเนินการไมไดเลย     
 ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 

ควรศึกษา ตรวจสอบความถูกตองในการจัดทําโครงการ/กิจกรรม ใหเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ
ท่ีเก่ียวของ และยึดหลักการหลักความคุมคา หลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม รวมท้ังตองมีการทบทวนโครงการ/กิจกรรม ในความรับผิดชอบท้ังหมด เพ่ือพิจารณาหาแนวทางท่ีจะทําให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนใหปตอๆไป  

2. การดําเนินการโครงการ/กิจกรรม บางโครงการ ขาดการมีสวนรวมจากประชาชน 
ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
ควรมีการเปดใหโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมทางการบริหารจัดการเก่ียวกับการตัดสินใจในเรื่อง

ตางๆ เชน เปนคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือคณะทํางานโดยใหขอมูล ความคิดเห็น แนะนํา ปรึกษา 
รวมวางแผนและรวมปฏิบัติ การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจปญหา
สําคัญของทองถ่ิน เปนหลักสําคัญของการดําเนินงาน รวมท้ังการสรางจิตสํานึกและกระตุนใหประชาชนตระหนักถึง
ประโยชนและความสําคัญของการมีสวนรวมในการระดับตางๆ ใหมากยิ่งข้ึน  

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

ภาคผนวก หมายเลข 1 
แบบสรุปผลดาํเนนิการโครงการ/กจิกรรม  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. 2560 
(แยกตามสํานัก/กอง) 

 
 



ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

ลําดับที่ กอง/ฝาย จายจริง รวม หมายเหตุ

ตั้งไว จายจริง คิดเปนรอยละ แลวเสร็จ อยูระหวาง ยังไม ไม

ของงบประมาณที่ตั้งไว ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ

1 งบกลาง 37,025,300      31,620,700.00    85.40                       4 0 0 1 5           

2 สํานักปลัด 6,529,500        2,643,740.00      40.49                       21 0 0 5 26

3 กองวิชาการและแผนงาน 1,512,000        1,357,932.00      89.81                       10 0 0 1 11         

4 กองคลัง 290,100          61,905.00          21.34                       5 0 0 3 8           

5 กองชาง 12,750,000      7,740,695.15      60.71                       22 0 3 4 29         

6 กองการศึกษา 30,601,100      25,888,055.35    84.60                       42 0 3 7 52         

7 กองสวัสดิการสังคม 4,423,500        2,626,416.00      59.37                       16 0 0 5 21         

8 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 5,130,000        3,705,329.10      72.23                       21 0 0 5 26         

98,261,500     75,644,772.60   76.98                      141 0 6 31 178       

หมายเหต ุ: - ติดตามและประเมินผลเฉพาะงบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ (โครงการตางๆ),

งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง และงบเงินอุดหนุน

 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 233,000,000 บาท 

 - โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 178 โครงการ จํานวนเงิน 98,261,500 บาท คิดเปน 42.17 ของจํานวนงบประมาณทั้งหมด 

รวม

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(แยกตามสํานัก/กอง)

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน  (โครงการ)



 
 
 
 

ภาคผนวก หมายเลข 2 
แบบสรุปผลดาํเนนิการโครงการ/กจิกรรม  

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํป พ.ศ. 2560 
(แยกตามยุทธศาสตร) 

 



จํานวน คิดเปนรอยล

โครงการ องงบประมา แลวเสร็จ อยูระหวาง ยังไม ไม

ทั้งสิ้น ที่ตั้งไว ดําเนินการ ดําเนินการ ดําเนินการ

1) ยุทธศาสตรการเพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น 1 300,000       288,054 96.02 1 0 0 0

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน 1 50,000         0 0 1 0 0 0

สินคาตามความตองการของตลาด

3) ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอม 0 0 0 0 0 0 0 0

กับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก

4) ยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 32 10,712,000   7,227,072.15 67.47 27 0 2 3

และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

5)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 32 26,594,500   23,441,020.79 88.14 27 0 0 5

6) ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 38 42,700,800   35,268,652.10 82.59 31 0 3 4

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7) ยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 29 6,487,000     4,356,626.00   67.16     20 0 0 9

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

8) ยุทธศาสตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 4 603,000       381,520.00 63.27 2 0 0 2

และลดรายจายในการดําเนินงาน

9) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 9 1,304,000     870,494.00      66.76     6 0 0 3

10) ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 8 2,240,000     1,206,594.00   53.87     7 0 0 1

และความสามารถในการปฏิบัติงาน

11) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 24 7,270,200     2,604,739.56 35.83 19 0 1 4

รวมทั้งสิ้น 178 98,261,500   75,644,772.60 76.98 141 0 6 31

แบบสรุปผลดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560
เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา)

ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

ยุทธศาสตร

งบประมาณ การดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม

 ตั้งไว  จายจริง



 
 
 
 

ภาคผนวก หมายเลข 3 
แบบสรุปผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม 

ที่ไมปรากฏตามเทศบัญญตัิงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 
(แยกตาม สํานัก/กอง) 



ลําดับ กอง/ฝาย จายจริง รวม หมายเหตุ

ที่
ตั้งไว จายจริง

คิดเปนรอยละของ

งบประมาณที่ตั้งไว แลวเสร็จ
อยูระหวาง

ดําเนินการ

ยังไม

ดําเนินการ
ไมดําเนินการ

1 สํานักปลัด             382,500         150,000.00                   39.22 6             0 7 0         13

2 กองวิชาการและแผนงาน             250,000           76,000.00                   30.40 2             0 6 0           8

3 กองคลัง               56,000 0 0 0 0 2 0           2

4 กองชาง         12,112,200     10,795,900.00                   89.13 14           0 6 0         20

5 กองการศึกษา         10,801,700       4,629,800.00                   42.86 2             0 18 0         20

6 กองสวัสดิการสังคม             452,650         393,250.00                   86.88 2 0 2 0           4

7 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 196,400.00        0 0 0 0 6 -                     6

24,251,450.00   16,044,950.00   66.16                 26 0 47 0 73รวม

สรุปผลการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

(แยกตามสํานัก/กอง)

ครั้งที่ 2 (รอบเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560)

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน  (โครงการ)



 
 
 
 

ภาคผนวก หมายเลข 4 
 

ภาพถายโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนนิการ 
ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 



 
 

โครงการจัดประเพณีแหเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา 

เม่ือวันท่ี 7 กรกฎาคม 2560 

ณ บริเวณถนนหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ 

 

 

 
 
 



โครงการฝกอบรมบุคลากรดานคุณธรรมจริยธรรม  

เม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม 2560  

สถาบันพลังจิตตานุภาพสาขา 42 ณ วัดคุมจัดสรร 

 

 

 



โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 

เม่ือวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร โรงเรียนเทศบาลบานไผ 

 



โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม 

 เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 

ณ หอประชุมประชาเมืองไผ 



โครงการอบรมคัดกรองเด็กนักเรียนท่ีพิการทางการเรียนรู 
เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2560 
ณ หอประชุมประชาเมืองไผ 
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