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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยคณะกรรมการ
ดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถ่ินอาจมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก
ดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การพัฒนาทองถ่ิน
กําหนดก็ได แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เทศบาลเมืองบานไผไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ตามคําสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ท่ี 347/2561 ลงวันท่ี 12  
มิถุนายน 2561 ซ่ึงประกอบดวย 
 (1) นายนิพนธ  จรุงเกียรติ               ผูทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ 
 (2) นายเสริม  กฤษณะสวุรรณ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
 (3) นายพิริน  ตุละรัต ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ 
 (4) นายจิรนันท  เกียรติชัยพัฒน         ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ    กรรมการ 
                (5) นายบุญเหลือ  เรื่องลือ           ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ    กรรมการ 
                (6) พ.ต.ท.สังวร  สิกขา    ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 
                (7) นายสิงหมาลัย  ปาปะสิม ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 
 (8) สรรพากรอําเภอบานไผ ผูแทนหนวยงาน        กรรมการ 
               (9) ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานไผ      ผูแทนหนวยงาน                              กรรมการ 
         (10) นางวาสนา  พิทักษ                    ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 

                  (11) นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการ/เลขานุการ 
  

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตอผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคม    
ของทุกป 
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 4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผไดมีการประชุมเพ่ือกําหนด

แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรม-
สงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหลักในการพิจารณากําหนดวิธีการและหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบวาหนวยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม 
หรือมีปญหาขอขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว โดยใหทุกหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1  (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2562 
ครั้งท่ี 2  (เมษายน 2562 - กันยายน 2562)  รายงานภายในเดือนตุลาคม 2562 

      

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

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

       2.2  การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน    
การดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รวมท้ังปญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตอไป  

 

ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลความสําเร็จของโครงการ   
  - ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท  และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล
โครงการเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ 
 -  ระดับองคกร งานจัดทํางบประมาณ ฝายแผนงานและงบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน     
จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมของเทศบาล  โดยใหทุกหนวยงานรายงานผล
ปละ 2 ครั้ง คือ ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา และเม่ือสิ้นสุดเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม จึงนําขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหและจัดทํา
เปนรายงานการติดตามและประเมินผลเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนาพิจารณา เพ่ือเสนอตอ
ผูบริหารเทศบาล สภาเทศบาล และประกาศใหประชาชนทราบตอไป 
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 2. การติดตามประเมินความสําเรจ็ตามยุทธศาสตรการพัฒนา    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ จะดําเนินการประเมินผล     
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใด         
ท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จ
หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือนําเสนอ
ตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไป 
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สวนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

 เทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมือง
บานไผท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ เพ่ือจัดทําเปนรายงานการติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ ท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 
 ในสวนท่ี 2 นี้  จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  วิสัยทัศน และยุทธศาสตร   
การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใหเห็นภาพรวมของทิศทางการ
พัฒนาท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและไดนํามาใชเปนกรอบในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตอไป 
 

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  
 

 2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมีมาตรฐาน
และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดต้ังไฟฟา
สาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 
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  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 
 

 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 
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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  
 

 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 
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  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.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงส่ีป   
 เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2559-2563) 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 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 
 ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต 
        และทรัพยสิน   
 ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง  

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

 โดยในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบาลเมืองบานไผไดจัดลําดับความสําคัญใน
การพัฒนาตามกลยุทธตาง ๆ  ดังนี้ 

  1. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 
                1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน  

2. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด    
 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด  

3. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก    
  3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก    
   



8 

 

4. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน    

  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว   
  4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 
 5. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน  
  5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 

6. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

  6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 
  6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
  7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

8. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 
  8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 

9. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
  9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 

10. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน      
การปฏิบัติงาน 

 11. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  11.1 การสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

4. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวนท้ังสิ้น  
247,000,000 บาท โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1   แสดงรายจายจําแนกตามแผนงาน 
 

ดาน/แผนงาน 

 

จายจริง 

ป 2560 

จายจริง 

ป 2561 

ประมาณการ 

ป 2562 
ดานบริหารท่ัวไป (รวม) 
- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม) 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุขฯ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

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

106,893,777.63 
55,836,835.55 
8,391,823.57 

139,757.00 
34,507,283.11 
5,682,608.40 

53,969,754.11 
36,761,458.40 

17,208,295.714 
100,033,885.31 

56,750,151.92 
6,239,459.59 

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

51,999,200 
403,21,500 
11,677,700 

118,477,400 
66,528,500 
8,737,700 

70,000 
35,009,500 
6,286,700 
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- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
ดานเศรษฐกิจ (รวม) 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย 
ดานดําเนินงานอ่ืน  (รวม) 
- งบกลาง 

2,335,470.00 
10,151,437.21 

9,480,898.58 
670,538.63 

50,138,939.61 
50,138,939.61 

1,200,599.00 
16,323,636.21 
15,483,720.48 

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

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

57,403,000 
57,403,000 

รวมท้ังส้ิน 208,029,151.81 220,506,985.71 247,000,000 
  

 หนวยงานตางๆ  ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผไดนํางบประมาณ จํานวน 247,000,000 บาท ท่ีไดรับ
จัดสรรนี้ ไปใชในการดําเนินงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ท้ังในสวนท่ีเปนงานบริการท่ีมีลักษณะเปนงานประจํา  
และการดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามโครงการพัฒนาตางๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลท่ีไดแถลง
ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลท้ัง 11 ดาน   
 ซ่ึงในตารางท่ี 1 จะเปนการแสดงขอมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะท่ีใชในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาตางๆในแตละยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือใหเห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับนโยบายของ
ผูบริหารและการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในชวงสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2564)  ดังท่ีไดกลาวขางตน 

ตารางท่ี 2  การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร  
จํานวนงบประมาณ
ท่ีไดรับการจัดสรร 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลว 
ใหมากข้ึน 

150,000 0.16 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  
สินคาตามความตองการของตลาด 

0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง 
ของการคมนาคมทางบก 

0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

16,111,300 17.54 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 27,010,000 29.40 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

42,663,000 46.44 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

3,645,000 3.97 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
และลดรายจายในการดําเนินงาน   

626,300 0.68 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการบริการประทับใจ   

120,000 0.13 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1,502,000 1.64 
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ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   33,600 0.04 
รวมท้ังส้ิน 91,861,200 100.00 

 
หมายเหตุ  :  ติดตามและประเมินผลเฉพาะงบดําเนินการ หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายท่ีเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ (โครงการตางๆ), งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง     
และงบเงินอุดหนุน   
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สวนท่ี 3 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2562 

 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2562 โดยเก็บ
ขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการท้ังขอมูลในเชิงปริมาณ แลวนํามาสรุปเปนภาพรวมของ
การดําเนินงานของเทศบาล   

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1)  โครงการพัฒนาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ไดกําหนดแนวทางใหทองถ่ินนําแผนพัฒนาสี่ป มาใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
จึงใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เปนหลักในการพิจารณา โดยแสดงขอมูลใหเห็นจํานวนโครงการและ
งบประมาณท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) (โดยเฉพาะโครงการท่ีมีเปาหมายในการดําเนินการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562) เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2562 และแสดงขอมูลการดําเนินการและการใชงบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 247,000,000 บาท  
โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 163 โครงการ จํานวนเงิน 91,861,200 บาท  
คิดเปน 37.19 ของจํานวนงบประมาณท้ังหมด 

 

     ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) ท่ีมีเปาหมายในการ
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจํานวนโครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรและแผนงาน จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
 ตาม

แผนพัฒนา 
โครงการ 
ท่ีไดรับ 

ตามแผนพัฒนา งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ 
ท่ีมีอยูแลวใหมากขึ้น 
1. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

150,000 

 
 

150,000 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน 
สินคาตามความตองการของตลาด 
1. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
 
1 

 
 
0 

 
 

100,000 

 
 

0 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเตรียมความพรอมกับการเปน
ศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 
1 

 
 
0 

 
 

500,000 

 
 

0 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัย       
ท่ีย่ังยืน 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานการศึกษา 
 

 
 
 
5 
9 
1 

 
 
 

30 
10 
0 

 
 
 

5,544,000 
1,365,000 

100,000 

 
 
 

15,211,300 
900,000 

0 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
 ตาม

แผนพัฒนา 
โครงการ 
ท่ีไดรับ 

ตามแผนพัฒนา งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 

36 
1 

 
 

41 
1 

 
 

30,074,000 
150,000 

 
 

26,710,000 
300,000 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชน 
มีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
1. แผนงานรักษาความสงบภายใน 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
4. แผนงานสาธารณสุข 
5. แผนงานสังคมสงเคราะห 
6. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
7. แผนงานงบกลาง 

 
 

19 
3 
5 
7 
2 
3 
4 

 
 

11 
3 
7 
5 
2 
2 
4 

 
 

7,475,000 
439,000 

1,505,000 
960,000 
850,000 
240,000 

43,950,000 

 
 

975,000 
330,000 
620,000 
570,000 
90,000 

200,000 
39,878,000 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชมุชนและ
การสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานเคหะและชุมชน 
3. แผนงานสังคมสงเคราะห 
4. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
5. แผนงานงบกลาง 
6. แผนงานการศึกษา 
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
8. แผนงานสาธารณสุข 

 
 
9 
1 
1 
10 
1 
1 
15 
3 

 
 
6 
1 
1 
9 
1 
1 
13 
0 

 
 

1,680,000 
50,000 
20,000 

3,090,000 
100,000 
100,000 

2,880,000 
300,000 

 
 

790,000 
10,000 
20,000 

1,650,000 
100,000 
150,000 
925,000 

0 
ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
และลดรายจายในการดําเนินงาน   
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
1 
5 

 
 
1 
3 

 
 

500,000 
305,000 

 
 

486,300 
140,000 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
เพ่ือการบริการประทับใจ   
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 
3. แผนงานการศึกษา 

 
 
2 
1 
5 

 
 
1 
1 
0 

 
 

705,000 
100,000 

1,550,000 

 
 

20,000 
100,000 

0 
ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานการศึกษา 
3. แผนงานสาธารณสุข 

 
 
6 
1 
1 

 
 
5 
2 
0 

 
 

1,855,000 
400,000 
500,000 

 
 

1,055,000 
447,000 

0 
ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
1 
7 

 
1 
0 

 
33,600 

5,400,000 

 
33,600 

0 
รวมท้ัง 11 ยุทธศาสตร 169 163 113,320,600 91,861,200 
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จากตารางท่ี 3 แสดงวาในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุ
โครงการตามยุทธศาสตร ท้ัง 11 ดาน จํานวน 169 โครงการ ประมาณการงบประมาณไวท้ังสิ้น 113,320,600 บาท 
ไดนํามาตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 163 โครงการ   
เปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 91,861,200 บาท คิดเปนรอยละ 96.44 ของโครงการท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 81.06 ของ
ประมาณการท้ังหมด สําหรับโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา แสดงใหเห็นวาเทศบาลเมืองบานไผไดจัดสรร
งบประมาณ โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญเนนการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

 2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2561 – มีนาคม  2562)        

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน ไดนําเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ขอมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณ
เม่ือสิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงสรุปได ดังนี้  

  โครงการท่ีไดรับงบประมาณ     163  โครงการ   
 - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ        40   โครงการ     คิดเปนรอยละ  24.54  ของโครงการท้ังหมด   
      - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  58   โครงการ     คิดเปนรอยละ  35.58  ของโครงการท้ังหมด   
 -  โครงการท่ียังไมดําเนินการ           65   โครงการ       คิดเปนรอยละ  39.88  ของโครงการท้ังหมด 
  

2.1 จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน 163 โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 40 โครงการ (คิดเปนรอยละ 24.54) รวมใชงบประมาณท้ังส้ิน 6,837,953.80 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 
ต้ังไว (บาท) 

ใชงบประมาณ 
ท้ังสิ้น (บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

1 โครงการจดักิจกรรมวันทองถ่ินไทย 20,000 1,518.00 7.59 

2 โครงการอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ 20,000 20,000.00 100 

3 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ 20,000 20,000.00 100 

4 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย 20,000 10,000.00 50 

5 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด สถานีตํารวจภูธรบานไผ 500,000 500,000.00 100 

6 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด อําเภอบานไผ 25,000 25,000.00 100 

7 อุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด จังหวัดขอนแกน 30,000 30,000.00 100 

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยคุมใหม 317,000 312,000.00 98.42 

9 
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกตะวันออกศาลา
กลางบาน  (ชุมชนหลักสิบสี่) 130,000 126,000.00 96.92 

10 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ซอยเจรญิสุข 5 (ชวงท่ี 2) 165,000 163,000.00 98.79 

11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนภายในหมูบานนิยม 387,000 386,000.00 99.74 

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสงคบัวลีแว 324,000 318,100.00 98.18 

13 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยประธานสามัคค ี 214,000 214,000.00 100 
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ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ต้ังไว (บาท) 

ใชงบประมาณ 
ท้ังสิ้น (บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

14 โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000 40,000.00 100 

15 โครงการคาใชจายการพัฒนา/ปรังปรุง หองสมุด 200,000 200,000.00 100 

16 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู 100,000 100,000.00 100 

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล 33,600 33,600.00 100 
18 โครงการจดัทําศูนยการเรยีนรูโครงสรางวิศวกรรมพ้ืนฐานฯ (ท.1) 2,200,000 2,178,000.00 99.00 

19 โครงการจดัทําศูนยการเรยีนรูโครงสรางวิศวกรรมพ้ืนฐานฯ (ท.2) 
  20 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคฯ 300,000 278,988.80 93.00 

21 โครงการจดัวันเด็กแหงชาต ิ 150,000 133,225.00 88.82 

22 โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ เพ่ือเด็ก เยาวชนและประชาน 70,000 68,127.00 97.32 

23 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนบานไผเกมส 70,000 69,506.00 99.29 

24 โครงการจดัการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 70,000 41,242.00 58.92 

25 โครงการจดังานประเพณีข้ึนปใหม 50,000 36,842.00 73.68 

26 โครงการจดังานประเพณีบุญกุมขาวใหญ 50,000 50,000.00 100 

27 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 100,000 349,712.00 349.71 

28 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดศรีบุญเรือง 50,000 50,000.00 100 

29 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดปาชัยวารินทร 20,000 20,000.00 100 

30 อุดหนุนกิจการศาสนา วัดสะอาดโนนงาม 50,000 50,000.00 100 

31 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชนฯ 150,000 28,050.00 18.7 

32 โครงการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอาย ุคนพิการ ในเขตฯ 40,000 30,951.00 77.38 

33 โครงการฝกอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 150,000 16,290.00 10.86 

34 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 30,000 29,410.00 98.03 

35 เงินสมทบทุนใหกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ 850,000 850,000.00 100 

36 โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 10,000 9,805.00 98.05 

37 โครงการจดัการขยะอันตรายในชุมชน 10,000 9,737.00 97.37 

38 โครงการชุมชนรวมพลังลดโลกรอน 10,000 9,691.00 96.91 

39 โครงการทอดผาปาขยะ 20,000 19,300.00 96.5 

40 โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม 10,000 9,859.00 98.59 

รวมท้ังสิ้น 7,005,600 6,837,953.80 97.61 
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2.2 จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  163  โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  
จํานวน 58 โครงการ (คิดเปนรอยละ 35.58 ) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 75,210,600 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ต้ังไว (บาท) 

จายจริง  
ณ มี.ค.2562 

(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1 โครงการคดัเลือกพนักงานดีเดน 5,000 - - 

2 โครงการจดัการเลือกตั้ง 500,000 11,206.00 2.24 

3 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันสําคญัของชาติ 500,000 800.00 0.16 

4 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล 30,000 - - 

5 โครงการจดัระเบียบการจําหนายสนิคาบนถนน ทางเทาและการจราจร 190,000 - - 

6 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 15,000 7,000.00 46.67 

7 โครงการเผยแพรความรูการปองกันและระงับอัคคีภัยฯ 10,000 - - 

8 โครงการฝกอบรมยุว อปพร. และยุวเทศกิจ 25,000 - - 

9 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล 50,000 13,984.00 27.97 

10 โครงการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม 150,000 23,460.00 15.64 

11 คาขยายเขตประปา 300,000 - - 

12 คาขยายเขตไฟฟา 300,000 153,605.44 51.20 

13 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยหลังรานอาหารตะวันนา 682,000 - - 

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนเขาอางเก็บนํ้าหวยทราย 333,000 - - 
15 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ 

ซอยแยกซอยราชการ 
292,000 - - 

16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้าํ ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนน
เจนจบทิศ ซอย 8 (แยกที่ 1) 

229,000 - - 

17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ  
ถนนเจนจบทิศ ซอย 8 (แยกท่ี 2) 

273,300 - - 

18 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมระบบระบายนํ้า ซอยสาธารณะ ซอยแยก 
ถนนทองประเสริฐ ซอย 12 

273,000 - - 

19 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.  ซอยสาธารณะ ซอยประปา 1/9 543,000 - - 

20 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยแยกถนนเอีย่มไพบูลย 
ซอย 2 (หนาโรงงานเย็บผา) 

1,355,000 - - 

21 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสาธารณะ ซอยสมบัติพัฒนา (ฝง
ทิศเหนือ) 

962,000 - - 

22 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสมหวัง-สังวาลย ซอย 3 390,000 - - 

23 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนสุขาภิบาล 2 
 (ฝงทิศตะวันตก) 

563,000 - - 

24 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลมุพุก 
(ดานทิศตะวันออก) 

1,870,000 - - 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ต้ังไว (บาท) 

จายจริง  
ณ มี.ค.62 (บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

25 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนองลมุพุก .
ซอย 3 

652,000 - - 

26 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนหนา
องคการโทรศัพท (TOT) 

399,000 - - 

27 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนอินทรกนก 1,470,000 - - 

28 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนสาธารณะ ถนนศาลเจา ซอย 3 237,000 - - 

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสาธารณะ ถนนเจรญิสุข 3 266,000 - - 

30 เงินคาชดเชยสญัญาแบบปรับราคาได (คา K) 1,000,000 - - 

31 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ 300,000 15,705.00 5.24 

32 โครงการพัฒนาพนักงานครโูรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 147,000 137,390.00 93.46 

33 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 600,000 294,345.00 49.06 

34 โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน 380,000 184,685.00 48.60 

35 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) 2,335,000 1,167,050.00 49.98 

36 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัวสวนเพ่ิม : Top Up) 237,000 108,500.00 45.78 

37 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 110,000 52,500.00 47.73 

38 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนสงักัดเทศบาล 3,276,000 1,713,600.00 52.31 

39 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 1,570,000 531,554.30 33.86 

40 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 3,460,000 1,735,588.32 50.16 

41 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 7,210,000 3,732,640.00 51.77 

42 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 262,000 261,800.00 99.92 

43 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 760,000 366,520.00 48.23 

44 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 300,000 129,236.80 43.08 

45 โครงการจดัการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เพ่ือเด็ก เยาวชนและประชาน 75,000 51,727.00 68.97 

46 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 30,118,000 14,660,300.00 48.68 

47 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูพิการ 8,640,000 4,033,600.00 46.69 

48 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 270,000 134,000.00 49.63 
49 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายได

ระหวางเรยีน 
350,000 - - 

50 โครงการจดัประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน 280,000 68,000.00 24.29 

51 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 39 ชุมชนในเขตฯ 30,000 - - 

52 โครงการชาวบานไผรวมใจลดการใชนํ้ามันทอดซ้ํา 10,000 7,230.00 72.30 

53 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 10,000 - - 

54 โครงการสถานประกอบการสะอาดปลอดภัยอนามัยสิ่งแวดลอมด ี 10,000 1,230.00 12.30 

55 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก 20,000 19,672.50 98.36 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
ต้ังไว (บาท) 

จายจริง  
ณ มี.ค.62 (บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

56 โครงการจัดการส่ิงแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม และทัศนศึกษาดูงาน 10,000 9,890.00 98.90 

57 ปะผุรถเก็บขยะมลูฝอย หมายเลขทะเบียน 85-0058 ขอนแกน 90,000 - - 

58 อุดหนุนโครงการสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมฯ 486,300 190,880.00 39.25 

รวมท้ังสิ้น 75,210,600 29,817,699.36 39.65 

 
2.3 จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน 163 โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ียังไมดําเนินการ จํานวน 

65 โครงการ (คิดเปนรอยละ 39.88 ) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 9,645,000 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว (บาท) 

1 โครงการฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรม แกพนักงานและลูกจาง 100,000 

2 โครงการฝกอบรมทบทวนเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน 20,000 

3 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรู พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพฯ 400,000 

4 โครงการจดักิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 10,000 

5 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนประสิทธิภาพอาสาสมัครดานการปองกันฯ 100,000 

6 โครงการกฎหมายควรรู 80,000 

7 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 10,000 

8 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 100,000 

9 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง และการพัสด ุ 50,000 

10 คาทดแทนกรณสีภาพแวดลอมเสือ่มโทรมเน่ืองจากระบบกําจดัมลูฝอยฯ 100,000 

11 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจดัมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 

12 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 200,000 

13 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ 150,000 

14 โครงการคาใชจายรณรงคเพ่ือในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 30,000 

15 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐานฯ (SBMLD) 1,000,000 

16 โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอน การบริหารตามหลักปรัชญาฯ 200,000 

17 โครงการสงเสริมกิจกรรมของศูนยการเรยีนรูดานการทองเท่ียวในสถานศึกษา 100,000 

18 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน 390,000 
19 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทํา

แผนพัฒนาทางการศึกษาดีเดน 250,000 

20 โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาฯ 50,000 

21 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน 646,000 

22 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 150,000 

23 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ 150,000 

24 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผ 50,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว (บาท) 

25 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรค 35,000 

26 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานเก้ิง 35,000 

27 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผประถมศึกษา 35,000 

28 เงินอุดหนุนโรงเรียนวัดจันทรประสิทธ์ิ 35,000 

29 เงินอุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ 35,000 

30 เงินอุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ 35,000 

31 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานหนองลมุพุก 35,000 

32 เงินอุดหนุนโรงเรียนจตรุมติรบานไผ 35,000 

33 โครงการจดัการแขงขันทักษะทางวิชาการโรงเรยีนในเขตฯ 200,000 

34 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบานไผ 100,000 

35 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 20,000 

36 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 14,000 

37 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 10,000 

38 โครงการสนับสนุนคาอุปกรณการเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 10,000 

39 โครงการสรางภมูิคุมกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 200,000 

40 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนศูนยการเรียนรูสถานีรถไฟบานไผ 500,000 

41 โครงการแขงขันเดิน-ว่ิง มินิมาราธอน 85,000 
42 โครงการสงเสริมพนักงานครเูทศบาล พนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาล

เขารวมการแขงขันกีฬา 15,000 

43 โครงการจัดงานประเพณีบุญบ้ังไฟ-ตะไลยักษ ชุมชนหมูส่ีพัฒนาและชุมชนโพธ์ิสวรรค 100,000 

44 โครงการจดังานประเพณีแหเทียนพรรษา 150,000 

45 โครงการจดังานวันสงกรานต 250,000 

46 โครงการสงเสรมิภมูิปญญาทองถ่ิน 50,000 

47 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธ์ิชัยบานไผ 20,000 

48 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดโพธ์ิศริโิสภณ 20,000 

49 -อุดหนุนกิจการศาสนา วัดเอ่ียมไพบูลย 50,000 

50 โครงการกอสรางท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 35,000 

51 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 3 (โนนสวาง) 900,000 
52 โครงการกอสรางอางแปรงฟนสําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเก้ิง) 100,000 

53 โครงการกอสรางอางแปรงฟนสําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 100,000 

54 โครงการเทลานคอนกรตี ค.ส.ล. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเก้ิง) 250,000 

55 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000 

56 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 50,000 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว (บาท) 

57 โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ 20,000 

58 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสรมิบทบาทการพัฒนาสตร ี 200,000 

59 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเสรมิสรางภาวะผูนําฯ 500,000 

60 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการเรียนรูและแกไขปญหา 100,000 

61 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 50,000 

62 โครงการเรารักบานไผ 150,000 

63 โครงการวันเยาวชน 100,000 

64 โครงการสํารวจขอมลูพ้ืนฐานชุมชนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 10,000 
65 เงินอุดหนุนสําหรับการดําเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดําร ิ

ดานสาธารณสุข (ชุมชนในเขตเทศบาลฯ จํานวน 26 แหงๆละ 20,000 บาท   
รวม 520,000 บาท) 

520,000 

รวมท้ังสิ้น 9,645,000 

 
2.4 ครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณ ท้ังส้ิน 36 รายการ ดําเนินการจัดซ้ือแลวเสร็จ 11 รายการ (คิดเปน

รอยละ 30.56) ใชงบประมาณท้ังส้ิน 1,644,680 บาท ประกอบดวย   
ท่ี รายการ งบประมาณ 

ต้ังไว (บาท) 
งบประมาณ 

จายจริง (บาท) 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 

1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 22,000.00 กองคลัง 

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอรหรือชนิด LED ส ี 17,000 17,000.00 กองคลัง 

3 ติดตั้งชุดลูกขาย หอกระจายขาวแบบไรสายพรอมติดตั้งภายในเขตฯ 450,000 448,680.00 กองวิชาการฯ 

4 จัดซื้อไฟถนนพลังงานแสงอาทิตยพรอมติดตั้ง 480,000 480,000.00 กองชาง 
5 จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกสูง 15,000 15,000.00 กองสาธารณสุขฯ 

6 จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต 10,000 10,000.00 กองการศึกษา 

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 66,000 66,000.00 กองการศึกษา 

8 จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 36,000 36,000.00 กองการศึกษา 

9 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 44,000 44,000.00 กองการศึกษา 

10 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายใหกับชุมชนภายในเขตฯ 500,000 500,000.00 กองการศึกษา 

11 จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน 6,000 6,000.00 กองสวัสดิการฯ 

รวมท้ังสิ้น 1,646,000 1,644,680 
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2.5 ครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณ ท้ังส้ิน 36 รายการ อยูระหวางดําเนินการ 17 รายการ (คิดเปน    
รอยละ 47.22) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 7,343,400 บาท ประกอบดวย   

ท่ี รายการ งบประมาณต้ังไว
(บาท) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 จัดซื้อซุมเฉลิมพระเกียรตฯิ รัชกาลท่ี 10 500,000 สํานักปลดั 

2 จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า 135,000 งานปองกันฯ 

3 จัดซื้อเลื่อยยนต 75,000 งานปองกันฯ 

4 จัดซื้อกลองวงจรปด (CCTV) แบบไรสาย ภายในเขตฯ 2,000,000 งานปองกันฯ 

5 จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบขอเก่ียว 3,500,000 กองสาธารณสุขฯ 

6 จัดซื้อโตะพรอมเกาอ้ีสํานักงาน 11,500 กองสาธารณสุขฯ 

7 จัดซื้อพัดลมดูดอากาศ 20,000 กองสาธารณสุขฯ 

8 จัดซื้อเครื่องตรวจระดับไขมันในกระแสเลือด 30,000 กองสาธารณสุขฯ 

9 จัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับนํ้าตาลในกระแสเลือด 4,000 กองสาธารณสุขฯ 

10 จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหติ 5,000 กองสาธารณสุขฯ 

11 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 5,900 กองสาธารณสุขฯ 

12 จัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 500,000 กองการศึกษา 

13 จัดซื้อเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 500,000 กองการศึกษา 

14 จัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงระบบดิจติอล 5,000 กองสวัสดิการฯ 

15 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สําหรับงานประมวลผล 21,000 กองสวัสดิการฯ 

16 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 22,000 กองสวัสดิการฯ 
17 จัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร หรือชนิด LED ขาวดํา 9,000 กองสวัสดิการฯ 

รวมท้ังสิ้น 7,343,400 
  

2.6 ครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณ ท้ังส้ิน 36 รายการ ยังไมดําเนินการ 8 รายการ (คิดเปนรอยละ 
22.22) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 367,600 บาท ประกอบดวย   

ท่ี รายการ งบประมาณต้ังไว
(บาท) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ชนิดแขวน 51,200 กองคลัง 

2 ติดตั้งระบบเสียงตามสายภายในองคกร 60,000 กองวิชาการฯ 

3 จัดซื้อกลองถายภาพระบบดิจิตอล 70,000 กองวิชาการฯ 

4 จัดซื้อเครื่องเจาะสกัดคอนกรตี 78,000 กองชาง 

5 จัดซื้อเครื่องตดัแตงพุมไม 20,400 กองชาง 

6 จัดซื้อช้ันวางหนังสือ 15,000 กองการศึกษา 

7 ติดตั้งผามานภายในอาคาร Youth Park 50,000 กองการศึกษา 

8 จัดซื้อโตะประชุมพรอมเกาอ้ี จํานวน 10 ท่ีน่ัง 23,000 กองการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 367,600  
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3) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 

- โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 จํานวน 3
โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 3 โครงการ งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 9,314,000 บาท  ประกอบดวย 

 

ท่ี โครงการ งบประมาณ 
ต้ังไว (บาท) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 โครงการจางตกแตงหองประชุมประชาเมืองไผ 200,000 สํานักปลดัฯ  

2 โครงการจดัซื้อเครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจ็คเตอร 114,000 สํานักปลดัฯ  

3 โครงการจดัซื้อรถกวาดถนนและดดูฝุนถนน 9,000,000.00 กองสาธารณสุขฯ  

รวมท้ังสิ้น 9,314,000   
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณและจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จของแตละยุทธศาสตร 

 

 

จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นไดวา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 

ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ - 

ยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ – 

ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 40 โครงการ แลวเสร็จ 11 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.50

ยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 42 โครงการ แลวเสร็จ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 14.29 

ยุทธศาสตรท่ี 6 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 34 โครงการ แลวเสร็จ 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 26.47 

ยุทธศาสตรท่ี 7 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 31.25 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 4 โครงการ แลวเสร็จ 2 โครงการ คิดเปนรอยละ 50.00

ยุทธศาสตรท่ี 9 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 2 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ - 

ยุทธศาสตรท่ี 10 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 7 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ - 

ยุทธศาสตรท่ี 11 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100.00 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา    

    
จากแผนภูมิท่ี 2 จะเห็นไดวา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 งบประมาณตั้งไว 150,000 บาท จายจริง 28050 บาท คิดเปนรอยละ 18.70 ของงบประมาณ

ท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 2 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 3 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 งบประมาณตั้งไว 16111300 บาท จายจริง 1731097.44 บาท คิดเปนรอยละ 10.74 ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 งบประมาณตั้งไว 27010000 บาท จายจริง 13075008.22 บาท คิดเปนรอยละ 48.41          

ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 งบประมาณตั้งไว 42663000 บาท จายจริง 20553569.50 บาท คิดเปนรอยละ 48.18 ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 7 งบประมาณตั้งไว 3645000 บาท จายจริง 839147 บาท คิดเปนรอยละ 23.02 ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว 
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ยุทธศาสตรท่ี 8 งบประมาณตั้งไว 626300 บาท จายจริง 230880 บาท คิดเปนรอยละ 36.86 ของ

งบประมาณท่ี   ตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 9 งบประมาณตั้งไว 120000 บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 10 งบประมาณตั้งไว 1502000 บาท จายจริง 164301 บาท คิดเปนรอยละ 10.94 ของ

งบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 11 งบประมาณตั้งไว 33600 บาท จายจริง 33600 บาท คิดเปนรอยละ 100 ของงบประมาณ

ท่ีตั้งไว 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


