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ค าน า 

 
                 แผนพัฒนาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.2556-2558) เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลที่มี
ความสัมพันธ์ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองน่าอยู่ แหล่งเรียนรู้    
คู่ธรรมาภิบาล บริการประทับใจ” และเมื่อแผนพัฒนามีการแปลงสู่การปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
แล้ว การติดตามและประเมินผลจะเป็นกระบวนการส าคัญในการติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  ซึ่งข้อมูลจากการติดตามประเมินผลที่ได้ ผู้บริหารสามารถน าไปใช้ประกอบการก าหนดนโยบาย 
และเป็นข้อมูลปูอนกลับให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายได้ปรับแนวทางการด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 

                เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หวังเป็นอยา่งยิ่งว่า “เอกสาร รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจ าปี 2556” จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงานท้องถ่ิน และน าไปสู่การมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา  ให้เกิดกับทุกภาคส่วนของสังคม  เพื่อให้เทศบาลมีการพัฒนาที่ยั่งยืน  ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  
หมวด 6  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพ่ือท าหน้าที่ในการ
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะด าเนินการติดตาม
และประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการภายใต้ข้อก าหนด
ขอบข่ายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา ก าหนดก็ได้และให้คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและเสนอความเห็น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ตามค าสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ที่ 366/2555  ลงวันที่  
14  มิถุนายน  2555  ซึ่งประกอบด้วย 
 (1)  นายนิพนธ์     จรุงเกียรติ              ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ประธานกรรมการ  
 (2)  นายจ าลอง     ทศทิศ         ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล                  กรรมการ 
                (3)  นายสมสงวน   อินทรก าแหง          ผูแ้ทนสมาชิกสภาเทศบาล            กรรมการ 
                (4)  นายประเสริฐ  เอราวัณ    ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล         กรรมการ  
                (5)  นายสนธิ        ชัดไธสง                ผูแ้ทนประชาคมท้องถ่ิน                     กรรมการ 
               (6)  นาย ภาณุมาศ  หล้ามณี      ผูแ้ทนประชาคมท้องถ่ิน                     กรรมการ  
          (7)  ผู้อ านวยการแขวงการทางขอนแก่นที่3 (อ าเภอบ้านไผ่)   ผู้แทนหน่วยงาน     กรรมการ 
              (8)  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบ้านไผ่      ผู้แทนหน่วยงาน                              กรรมการ  
         (9)  นาย อนุวัตร     ปวีณาภรณ์            ผูท้รงคุณวุฒ ิ                                กรรมการ 
               (10) นายสุวัฒน์     สุทธิ                   รองปลัดเทศบาล                            กรรมการ 

                  (11) นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสง่า ผอ. การกองวิชาการและแผนงาน    กรรมการ/เลขานุการ   

 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่น  เสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้มีการประชุมเพื่อก าหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาให้ใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลฯ  ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นหลักในการพิจารณาก าหนดวิธีการและห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   
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คณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

                  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้แต่งตั้งคณะท างานโดยอาศัย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด6 ข้อ
29(4)  เพ่ือช่วยปฏิบัติงาน ให้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ตามที่เห็นสมควร      
ตามค าสั่งเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ที่ 455/2555  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2555  ดังมีรายชื่อและต าแหน่งต่อไปนี้ 
            (1) รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ หัวหน้าคณะท างาน  
 (2) ผู้อ านวยการกอง ทุกกอง/ฝุาย คณะท างาน 
 (3) หัวหน้าฝุาย ทุกกอง/ฝุาย  คณะท างาน  
 (4) หัวหน้างานธุรการ ทุกกอง/ฝุาย  คณะท างาน  
 (5) ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน คณะท างานและเลขานุการ  
 (6) หัวหน้าฝุายแผนงานและงบประมาณ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
 (7) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

                  เพ่ือให้การด าเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เปน็ไปตามระเบียบฯ  และ
หนังสือสั่งการ  เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้วรายงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมือง
บ้านไผ่ทราบต่อไป 
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม ( Monitoring)  เป็นการติดตามเพ่ือให้ทราบว่าหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานตาม

โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด  และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินการประจ าปีหรือไม่  
หรือมีปัญหาข้อขัดข้องประการใดที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามท่ีก าหนดไว้   โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาเป็น  4  ไตรมาส  ดังนี้ 

ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) รายงานภายในเดือนมกราคม 255 6 
ไตรมาสที่ 2  (มกราคม-มีนาคม 2556) รายงานภายในเดือนเมษายน 255 6 
ไตรมาสที่ 3  (เมษายน-มิถุนายน 2556) รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 255 6 

  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม-กันยายน 255 6) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2556 
      

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

และการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการ  ส าหรับโครงการที่เป็นการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานได้มีการประเมินผล
ความส าเร็จของเปูาหมายเชิงคุณภาพที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  โดยหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการท าการ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ที่มีต่อการด าเนินการในภาพรวมของโครงการ และรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุง  การด าเนินงานโครงการนั้นๆ  ต่อไป  

       2.2  การประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาจากความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการ  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์
การพัฒนา  เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4  เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความส าเร็จของยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน  
รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  และน าเสนอเป็นข้อมูลต่อผู้บริหารเทศบาลต่อไป  
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ระยะเวลาในการติดตามประเมินผล 
 1. การติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ   
  - ระดับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ  โดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานจะติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะตามความเหมาะสมของโครงการแต่ละประเภท  และผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องประเมินผล
โครงการเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแต่ละโครงการ 
 - ระดับองค์กร  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝุายแผนงานและงบประมาณ  กองวิชาการและ
แผนงาน  จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหน่วยงานเป็นภาพรวมของเทศบาล  โดยให้ทุกหน่วยงาน
รายงานผลเป็นรายไตรมาส (ทุก 3 เดือน) เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  และเมื่อ
สิ้นสุดไตรมาสที่ 4  จึงน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดท าเป็นรายงานการติดตามและประเมินผลประจ าปี
เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการพัฒนา  พิจารณา  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเทศบาล  สภาเทศบาล  และ
ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป 
 

 2. การติดตามประเมินความส าเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จะด าเนินการประเมินผลปีละ  
1  ครั้ง  ก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  เพ่ือให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านใดที่ประสบความส าเร็จ
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ก าหนดไว้   หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ  หรือมียุทธศาสตร์
ด้านใดที่ควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมและสอดคล้อง  เพื่อน าเสนอต่อคณะผู้บริหาร
เป็นข้อมูลในการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  ตามแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ.2556-2558)  โดยพิจารณาความสอดคล้องของโครงการพัฒนากับนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล  วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.2556-2558)  และการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อจัดท าเป็นรายงานการติดตาม
และประเมินผลภาพรวมของความส าเร็จในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ 
 ในส่วนที่ 2 นี้  จึงเป็นการสรุปนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  วิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์
การพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ.255 6-2558) และการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.255 6 เพื่อให้เห็น
ภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ก าหนดไว้และได้น ามาใช้เป็นกรอบในการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานต่อไป 
 
1. นโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่    
  นโยบายเร่งด่วน  

 เร่งแก้ปัญหาน้ าท่วมทั้งระบบ  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมซ้ าซากและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจใน    
ฤดูฝน  ด้วยการก่อสร้างระบบระบายน้ าและบ าบัดน้ าเสียรวม ระบบระบายน้ าสายย่อยตามถนน ตรอก ซอย 
เนื่องจากระบบระบายน้ ายังไม่ครอบคลุม เหมาะสม และระบายน้ าไม่ทัน    
 นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.  ส่งเสริมพัฒนาล าห้วยจิก  ล าห้วยทราย  ล าห้วยน้อย  ล าห้วยยาง  ให้สามารถใช้ประโยชน์
สาธารณะได้ พร้อมปรับภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งของล าห้วย และท าฝายกักเก็บน้ าไว้ใช้ตลอดทั้งปี 

 2.  ก าหนดแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ทั้งถนนตามความจ าเป็นเร่งด่วน ทางระบาย
น้ า ทางเดินเท้า ไฟฟูาแสงสว่าง ตามถนน ตรอก ซอยสาธารณะ ให้ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  
และต่อเนื่องกับโครงการที่ด าเนินการไว้แล้ว   
  นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เพื่อให้สภาพแวดล้อมของเมืองเป็นชุมชนน่าอยู่  ปลอดภัยจากมลภาวะ  ภายใต้ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  นโยบายด้านนี้ จึงมีความส าคัญยิ่งที่จะต้องมีแผนงานและโครงการต่อไปในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

 1. พัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด ควบคู่กับสนับสนุนการ
เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  ด้วยกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน  
 2. สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย  โดยการส่งเสริมการผลิต  และการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริม  เพ่ิมศักยภาพความสามารถของชุมชน  ในการจัดการขยะมูลฝอย  และลดปริมาณของเสียใน
ชุมชน  
 3. รณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและสถานที่ต่าง ๆ  ในเขต
เทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
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  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์  พร้อมสร้างแบรนด์ (สัญลักษณ)์  สินค้าของทุกชุมชน  
ให้เกิดอาชีพพัฒนารายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  2. พัฒนาตลาดเทศบาลให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดน่าซื้อตามนโยบายของรัฐบาล เป็นศูนย์กลาง
จ าหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคระดับอ าเภอและให้มีการจัดระบบการจัดการตลาดที่ดี มีคุณภาพ 
 3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานธนานุบาลเทศบาล เพ่ือเป็นแหล่งกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้
ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก  และมีสภาพคล่องในด้านการเงิน ในระดับท่ีพอเพียงแก่การแก้ไขปัญหาและสภาพ
คล่องทางเศรษฐกิจ ระดับ  รากหญ้า 
 นโยบายการพัฒนาสังคม 
  ด้านการศึกษา 
 1. ส่งเสริมพัฒนาให้มีศูนย์การเรียนรู้  ด้านไอที  และภาษาให้กับเด็ก  เยาวชน  และผู้ที่สนใจ 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรณรงค์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและจริงจัง  เพ่ือให้เด็กและเยาวชน
ห่างไกลจากยาเสพติดทุกรูปแบบ   ทั้งในการเฝูาระวัง  ปูองกัน การบ าบัดรักษา  และการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด  โดย
ประสานความร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

 3. ส่งเสริมพัฒนาให้มีกลุ่มเด็ก  เยาวชน  และประชาชน  ในการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา  และรู้จัก
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  อย่างเข้มแข็งและจริงจัง เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง  มีการพบปะสังสรรค์ทางสังคม
ของชุมชนสร้างความรัก สามัคคี ภายในชุมชนในเขตเทศบาล 

 4. ส่งเสริมพัฒนาอาคาร สถานที่ และ ระบบการบริหาร  การจัดการศึกษาของ โรงเรียนเทศบาล  
ให้บริการ  ระบบรถรับ-ส่งนักเรียน  เพ่ือเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครอง  ก าหนดหลักสูตรแนวใหม่ของโรงเรียน
เทศบาล 2  อนุบาลสาธิต  สู่ความเป็นเลิศทุกด้าน  พร้อมยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก
ในสังกัด  โดยเน้นกระบวนการ “สร้างความสุขในการเรียน”  
 5. สนับสนุนฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม งานประเพณีประจ าปี  ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น
และร่วมมือเผยแพร่  อนุรักษ์สืบทอดให้เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นสืบไป 
  ด้านการพัฒนาชุมชน 
  จัดสรรงบประมาณเป็น เบี้ยยังชีพ เพ่ือเป็นสวัสดิการ และสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ที่มี
รายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้  ให้ทั่วถึง  สนับสนุนและสร้างโอกาสให้
กลุ่มผู้ยากไร้ และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สามารถพ่ึงตนเองได้   
 ด้านการสาธารณสุข 
            1 . เน้นเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน  ให้เข้าถึงหลักประกันสุขภาพ        
ลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ การเจ็บปุวย โดยร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ  และจัดให้มีศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนหรือ
ศูนย์สุขภาพชุมชนไว้คอยบริการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ครอบคลุม ทั่งถึง  และรวดเร็ว 
 2 . เสริมสร้างบทบาท ศักยภาพของ อสม. ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยใน
เบื้องต้นของประชาชนในชุมชน  โดยการจัดให้มีสวัสดิการ  ค่าตอบแทนตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีรัฐบาลก าหนด  
เพ่ือเสริมสร้างแรงจูงใจ ขวัญก าลังใจและให้มีศักยภาพในการท างานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากข้ึน 
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 นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

 มุ่งเน้นภาคประชาชน  องค์กรชุมชนให้มีความเข้มแข็ง  มีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการและพัฒนา  
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  มีเทศบาลเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนอย่างแท้จริง 

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชนมีโอกาสรับรู้  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของเทศบาลอย่างกว้างขวาง  
เป็นธรรม รวดเร็ว และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดท าประชาคม  เพ่ือพัฒนาตาม
กระบวนการ  ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมพัฒนา  รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบความโปร่งใส  ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน   
 2. พัฒนาบุคลากร   ด้วยการสร้างจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรของเทศบาลทุกระดับ   เพ่ือ
ตระหนักความรับผิดชอบในหน้าที่  และทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน  ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรมในการบริการ   
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล  และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษี มีการพัฒนา
รายได้อย่างต่อเนื่อง  และขยายฐานภาษีแหล่งรายได้ใหม่  ให้มีการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ  ครอบคลุม ทั่วถึง  
และเป็นธรรม   เพื่อให้เทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะที่ดี  มีมาตรฐาน  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไป
อย่างคุ้มค่า สามารถวัดประเมินผลส าเร็จได้ 

 4. เพ่ิมบทบาทของสตรี  เด็ก  และเยาวชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
 5. น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน  โดยเฉพาะ จุดบริการส่วนหน้า  เพ่ือ
สร้างบรรยากาศ  รับบริการง่าย  สะดวก รวดเร็ว และเป็น การรักษาระดับคุณภาพงานบริการที่เป็นเลิศ  จากที่ได้
ด าเนินการไว้แล้วระดับหนึ่ง รวมทั้งทบทวนระเบียบขั้นตอน  และวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้การบริหารงานกระชับ มีความ
ยืดหยุ่น  มีประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการประเมินผลที่เป็นระบบและเป็นธรรม 
 6. เพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคี และอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ   มุ่งเน้นมาตรการปูองกันแก้ไข  พร้อมทั้งจัดระบบปูองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย  อุทกภัย และภัยธรรมชาติอย่างทั่วถึงและทันท่วงที 
2.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่   (BAN PHAI MUNICIPATLITY VISION) 
 “ศูนย์กลางเศรษฐกิจชุมชน  เมืองน่าอยู่  แหล่งเรียนรู้  คู่ธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ” 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   
 เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.25 56-2560) ซึ่งเป็นแผนระยะยาวที่ใช้เป็น

กรอบและทิศทางในการพัฒนาในระยะห้าปี  โดยก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศ  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” (ร้อยเอ็ด, ขอนแก่น, มหาสารคาม, กาฬสินธุ์) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดขอนแก่น  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  และนโยบายของ
ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา  7  ด้าน  ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ  
  และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

              ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
              ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
              ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 6-2558)  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้จัดล าดับความส าคัญในการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  ดังนี้ 

  1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์   การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงาน                
                1.1  ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
                1.2  สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
           2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง   
น่าอยู่  มีสิ่งแวดล้อมที่ด ี

 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุม   
 ทั่วถึงและการจัดท าผังเมือง อย่างเหมาะสม  

 2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อย                        
  และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น  

 2.3 รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา  
  2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
             3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การพัฒนาทุนมนุษย์    

3.1 ยกระดับการศึกษา  ความรู้  และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

  3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 
  3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์   การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้                
มาตรฐานในทุกระบบ  และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
 4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม 
   ทุกช่วงวัย    
 4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ  
            5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 
                  5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล  
             6. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
                6.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
                6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
            7. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
               7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาค 
   ประชาชน  

   7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตส านึกเก่ียวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ            
  การปูองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
               7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
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4.  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่   ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 255 6  จ านวนทั้งสิ้น  
141,002,000.- บาท  โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประเภทต่าง ๆ  ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1   แสดงรายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

ด้าน / แผนงาน 
 จ่ายจริง   ประมาณการ  ประมาณการ 

 ปี  2554  ปี  2555 ปี  2556 

 ด้านบริหารทั่วไป        (รวม)      38,752,787.12     33,962,380.00     35,360,800.00  

 -แผนงานบริหารทั่วไป       30,611,926.78     26,104,780.00      26,630,100.00  

 -แผนงานการรักษาความสงบฯ         8,140,860.34       7,857,600.00       8,730,700.00  

 ด้านบริการชุมชนและสังคม (รวม)       58,972,532.54     64,731,078.00     84,404,568.00  

 -แผนงานการศึกษา       21,660,432.17     25,366,120.00      36,767,000.00  

 -แผนงานสาธารณสุขฯ         4,964,058.05       4,059,695.00       5,866,944.00  

 -แผนงานเคหะและชุมชน       26,507,821.92     28,915,963.00      33,173,924.00  

 -แผนงานสังคมสงเคราะห์             56,000.00          120,000.00          170,000.00  

 -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน         3,147,275.40       3,669,300.00       5,521,700.00  

 -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ         2,636,945.00       2,600,000.00       2,905,000.00  

 ด้านเศรษฐกิจ                 (รวม)      12,799,838.42       8,472,042.00       4,609,932.00  

 -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       12,035,470.42       7,484,300.00       3,694,600.00  

 -แผนงานการพาณิชย์           764,368.00          987,742.00          915,332.00  

 ด้านด าเนินงานอ่ืน            (รวม)      13,972,128.58     19,834,500.00      16,626,700.00  

 -งบกลาง       13,972,128.58     19,834,500.00      16,626,700.00  

รวมทั้งสิ้น     124,497,286.66      127,000,000.00       141,002,000.00  
 
 

  
 หน่วยงานต่าง ๆ   ในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ได้น างบประมาณ  จ านวน 141,002,000.- บาท  ที่ได้รับ
จัดสรรนี้ ไปใช้ในการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนที่เป็นงานบริการที่มีลักษณะเป็นงานประจ าและการ
ด าเนินกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามโครงการพัฒนาต่างๆ   เพ่ือตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลที่ได้แถลงต่อสภา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลทั้ง  7  ด้าน   
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 ซึ่งในตารางที่ 2  จะเป็นการแสดงข้อมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะที่ใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ  ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อให้เห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับนโยบายของ
ผู้บริหารและ การจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนาในช่วงสามปี (พ.ศ. 2556-2558)  ตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2556-2558)  ดังที่ได้กล่าวข้างต้น 
 

ตารางท่ี 2    การจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จ านวนงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร 

คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณ
โครงการทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน           
                    ร่วมในการด าเนินงาน 

445,000.00 1.10 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็น 
                    เมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมทีด่ี 

6,853,400.00 16.91 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์   
 

20,444,100.00 50.44 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้  
                    มาตรฐาน ในทุกระบบ และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการ 
                    ศึกษาของโรงเรยีนในเขตเทศบาล 

3,538,500.00 8.73 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

890,000.00 2.20 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 
 

663,000.00 1.64 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

7,695,900.00 18.99 

รวมทั้งสิ้น 40,529,900.00 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 

 

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ด าเนินการเพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 โดยเก็บ
ข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ   ของทุกส่วนราชการ   ทั้งข้อมูลในเชิงปริมาณและเอกสารการรายงานผล
การด าเนินงานต่อผู้บริหาร  และน ามาสรุปเป็นภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาล  โดยแบ่งการติดตามและ
ประเมินผลเป็น  3  ส่วน  ได้แก่ 
 1.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา    
 2.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่   

 3.  การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่   ในภาพรวมของเทศบาลฯ 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และผลการด าเนินงานเป็นรายโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่   

1. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1)  โครงการพัฒนาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548   ได้ก าหนดแนวทางให้ท้องถิ่นน าแผนพัฒนาสามปี  มาใช้เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
ดังนั้น  ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 6-
2558) เป็นหลักในการพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลให้เห็นจ านวนโครงการและงบประมาณที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ.255 6-2558) (โดยเฉพาะโครงการที่มีเปูาหมายในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.255 6) 
เปรียบเทียบกับจ านวนโครงการและงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2556  และ
แสดงข้อมูลการด าเนินการและการใช้งบประมาณจริง  โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา    
 

     ตารางท่ี 3   แสดงจ านวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.255 6-2558) ที่มีเปูาหมายใน
การด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และจ านวนโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

1. ด้านการพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

11 11 615,000 445,000 

     1.1  ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

10 11 515,000 445,000 

     1.2  สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

1 - 100,000 - 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองให้เป็น 
เมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

73 39 191,829,925 6,853,400 

     2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดท า 
ผังเมือง อย่างเหมาะสม  

35 11 174,268,125 3,690,300 

    2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุก
ภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น 

22 17 3,859,800 1,969,900 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
จ านวนโครงการ จ านวนงบประมาณ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

ที่ได้รับ 
งบประมาณ 

     2.3 รณรงค์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
และสถานศึกษา 

2 2 130,000 140,000 

     2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14 9 13,572,000 1,053,200 

3.  ด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ 62 74 22,690,244 20,444,100 
      3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู้  และการใช้เทคโนโลยี  
สมัยใหม่  ให้มีความพร้อมก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9 7 745,000 565,000 

      3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับ
การพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 

43 57 18,942,244 16,878,100 

      3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10 10 3,003,000 3,001,000 

4.  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้
มาตรฐาน ในทุกระบบ และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

28 30 6,082,950 3,538,500 

      4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน 
ทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย    

23 24 4,452,950 1,538,500 

     4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียน 
การสอน ให้มีประสิทธิภาพ 

5 6 1,630,000 2,000,000 

 5. การแก้ไขปัญหาความยากจน 12 12 2,360,000 905,000 
      5.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได ้ 5 5 980,000 380,000 
      5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  
ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล 

7 7 1,380,000 525,000 

6. การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 20 10 4,068,000 663,000 
      6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
ให้ทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 

11 3 3,403,000 138,000 

      6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่าง
มีคุณภาพและทั่วถึง 

9 7 665,000 525,000 

 7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 57 53 12,695,300 7,695,900 
      7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

5 6 470,000 1,750,000 

      7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับ
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการปูองกันปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 

10 9 2,575,000 1,007,000 

      7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
เทศบาล 

42 38 9,650,300 4,938,900 

รวมท้ัง 7 ยุทธศาสตร์ 263 229 240,341,419 40,529,900 
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จากตารางที่ 3  แสดงว่า ในแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.255 6-2558) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้บรรจุ
โครงการตามยุทธศาสตร์ ทั้ง 7 ด้าน จ านวน 263 โครงการ  โดยประมาณการใช้เงินงบประมาณไว้ 240,341,419
บาท  และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2556  ได้ตั้งงบประมาณส าหรับโครงการพัฒนา        
จ านวน 229 โครงการ  เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  40,529,900 บาท  ส าหรับโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองบ้านไผ่          
ได้จัดสรรงบประมาณ  โดยพิจารณา  ตามล าดับความส าคัญเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ การรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดถึงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนซึ่งเป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมาก และรวมถึงการ
พัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในสังคมกึ่งเมืองก่ึงชนบท 

 2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา        

 เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ด าเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น  ได้น าเสนอในคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์เป็น 4 ไตรมาส  ดังนี้ 

ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)  รายงานภายในเดือนมกราคม 2556 
ไตรมาสที่  2  (มกราคม-มีนาคม 2556)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2556 
ไตรมาสที่  3  (เมษายน-มิถุนายน 2556)  รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2556 
ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม-กันยายน 2556) รายงานภายในเดือนตุลาคม 2556     

 ข้อมูลที่รวบรวมจากการรายงานผลดังกล่าว  จะแสดงให้เห็นความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ใช้จริงของโครงการที่ได้รับงบประมาณเมื่อสิ้นสุด
ไตรมาสที่ 4   ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

  โครงการที่ได้รับงบประมาณ     229 โครงการ   
 -โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ       173   โครงการ     คิดเป็นร้อยละ  75.55  ของโครงการทั้งหมด       
 -โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ      35   โครงการ       คิดเป็นร้อยละ  15.28  ของโครงการทั้งหมด 
 -โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ              0    โครงการ       คิดเป็นร้อยละ         0  ของโครงการทั้งหมด 
 -โครงการที่มีการยกเลิก                 21    โครงการ       คิดเป็นร้อยละ    9.17  ของโครงการทั้งหมด 
 

1. จ านวนโครงการ ที่จะด าเนินการทั้งสิ้น  229  โครงการ  ปรากฏว่า โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 173 โครงการ (คิดเป็น 75.55 %) ประกอบด้วย 

 

1 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู้ 
3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
4 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
5 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
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6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง 
7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน 
8 อุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
9 ขยายเขตไฟฟูา  
10 ขยายเขตประปา                             
11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเจ้าเงาะ ด้านทิศใต้(ชุมชนเจ้าเงาะ)   
12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ตั้งแต่ประตูบริษัทอาดัมส์ไปถึงหลังโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ  
13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2  ด้าน ทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี 2 (ชุมชน

บ้านไผ่เก่า)  
14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ด้านทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี 1 ตรงข้าม

มัสยิด (ชุมชนบ้านไผ่เก่า)  
15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ1  
16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกทางเข้าโรงเรียนเทศบาล(ด้านทิศใต)้  
17 โครงการสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้า 10 หัวก๊อก 
18 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) ประจ าปี  
19 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 
20 โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝูาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ 
21 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ 
22 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ / กู้ภัย ) 
23 โครงการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
24 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
25 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
26 โครงการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร 
27 โครงการปูองกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจ าปี  
28 โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล 
29 โครงการจัดซื้อไดโว  จ านวน 4 เครื่อง 
30 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต์  จ านวน 3 เครื่อง 
31 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ  จ านวน 5 เครื่อง 
32 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
33 โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
34 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ 
35 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
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36 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน 
37 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม 
38 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพ่ิมรายได้ให้กับ

ชุมชน 
39 โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน(ถนนกินได้) 
40 โครงการปรับภูมิทัศน์รักษ์ความสะอาดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
41 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ประชาชน 
42 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
43 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน 
44 โครงการบริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
45 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
46 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน 
47 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  อปท. ระดับภาค/ประเทศ 
48 โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) 
49 โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 
50 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 
51 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
52 โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  
53 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
54 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 
55 โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
56 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 
57 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ์
58 อุดหนุนการกีฬา 
59 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
60 โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
61 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 
62 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 
63 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้พิการและทัศนศึกษาดูงาน  
64 โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน(เชิงรุก) 
65 โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ ามันทอดซ้ า 
66 โครงการแผงสะอาดตลาดน่าซื้อ 
67 โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ 
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68 โครงการพัฒนาแผงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) 
69 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข 
70 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
71 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน 
72 โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า  จ านวน 1 เครื่อง 
73 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน จ านวน 2 เครื่อง 
74 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง จ านวน 2 เครื่อง 
75 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
76 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
77 เงินอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่ 
78 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
79 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
80 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี  ภาคฤดูร้อน 
81 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
82 อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ 
83 อุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี (บุญคุ้ม) 
84 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 
85 โครงการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
86 โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดฯ จ านวน 2 แห่ง 
87 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ ร.ร.ในสังกัดฯ จ านวน 2 แห่ง 
88 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯในสังกัดฯ จ านวน 3 แห่ง 
89 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 2 แห่ง 
90 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดฯจ านวน 2 แห่ง 
91 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท. 
92 อุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
93 อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น 
94 โครงการจัดซื้อโต๊ะครูพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 จ านวน 11 ชุด  
95 โครงการจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ชั้น จ านวน 4 ตู้ กองฯ,เทศบาล 2 
96 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งชนิดแขวน 18,000บีทียู 6 เครื่อง 
97 โครงการจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอ้ี 20 ชุด 
98 โครงการจัดซื้อกล้องดิจิตอล 1 เครื่อง 
99 โครงการจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสาธิต จ านวน 60 ชุด 
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100 โครงการจัดซื้อโต๊ะ-เก้าอ้ีนักเรียน ขาเหล็ก จ านวน 50 ชุด โรงเรียนเทศบาลฯ 
101 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล จ านวน 15 ชุด 
102  จัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี อ่านหนังสือ ชนิด 4 คน 
103 จัดซื้อเคาน์เตอร์รับ - จ่าย หนังสือ 
104 จัดซื้อแท่นตั้งแสดงหนังสือบนโต๊ะแบบหมุนได้ 
105 จัดซื้อไม้หนีบหนังสือพิมพ์พร้อมขาตั้ง 
106 จัดซื้อชั้นวางหนังสือ 
107 โครงการจัดซื้อโทรโข่ง จ านวน 5 ตัว 
108 โครงการบัณฑิตน้อย 
109 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
110 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯจ านวน 2 แห่ง 
111 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

(SBMLD) 
112 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษาในสังกัดฯ  
113 อุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
114 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
115 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 
116 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
117 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
118 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร 
119 เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ด้อยโอกาสในสังคม 
120 อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์ 
121 อุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
122 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนฯ 
123 โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 
124 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ 
125 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 
126 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสายสะพาย) จ านวน 4 เครื่อง 
127 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
128 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล 
129 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
130 โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
131 โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปีทางสื่อวิทยุ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ 
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132 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 
133 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
134 โครงการจัดประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการชุมชน 
135 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าฯ 
136 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชนฯ 
137 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ   
138 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้  พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพคณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภา

เทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 
139 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
140 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่บุคลากรในองค์กร  
141 เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

การซื้อการจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ 
142 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 
143 โครงการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
144 โครงการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติงานแรงงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความสะอาด  
145 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (AEC) ในปี 2558 
146 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
147 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดกองช่าง,งานปูองกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ  
148 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
149 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
150 โครงการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดส านักงานและรักษาความปลอดภัยฯ  
151 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
152 โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6 จ านวน 7 ชุด  
153 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน ระดับ 7-8 จ านวน 1ชุด 
154 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 
155 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน จ านวน 1 ตัว 
156 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ขนาด30000 B.T.U จ านวน 1 เครื่อง 
157 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว จ านวน 1 เครื่อง 
158 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์  จ านวน 1 เครื่อง 
159 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ ากว่า 120 ซีซี จ านวน 1 คัน  
160 โครงการจัดซื้อชุดรับแขก  จ านวน 1 ชุด 
161 โครงการซื้อเครื่องท าน้ าเย็น จ านวน 9 เครื่อง 
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162 โครงการก่อสร้างพ้ืนพร้อมท่อระบายน้ า คสล.และบ่อทรายส าหรับเครื่องเล่นเด็กโรงเรียนอนุบาล

สาธิตฯ 
163 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นเตอร์  จ านวน 3  ชุด 
164 โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย จ านวน 10 คัน 
165 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 3 คัน 
166 โครงการจัดซื้อชุดเลื่อยยนต์ จ านวน 2 เครื่อง 
167 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง 
168 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จ านวน 1 เครื่อง 
169 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 เครื่อง 
170 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เครื่อง 
171 โครงการจัดซื้อโทรโขง จ านวน 2 ตัว 
172 โครงการจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 7-8 จ านวน 1 ชุด 
173 โครงการจัดซื้อผานดันดินด้านหน้าพร้อมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องรถแทรกเตอร์  หมายเลขทะเบียน ตค 21 

ขอนแก่น 
 

 

2. จ านวนโครงการ ที่จะด าเนินการทั้งสิ้น  299 โครงการ  ปรากฏว่า โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  
จ านวน 35 โครงการ (คิดเป็น 15.28 %) ประกอบด้วย 

 

1 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
2 โครงการจัดท าปูายชื่อ ถนน ซอย ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลฯ 
3 โครงการจ้างเหมาบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม

และบ าบัดน้ าเสียชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
4 โครงการจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลข่าวสารทางราชการ  
5 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการ ICT  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
6 โครงการจัดซื้อพัดลมตั้งพ้ืน จ านวน 1 ตัว 
7 โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน  จ านวน 2  ตัว 
8 โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟูมสุขภาพประจ าครอบครัว จ านวน 1 หลัง 
9 โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร  จ านวน 2  หลัง 

10 โครงการจัดซื้อชั้นวางยา  จ านวน 2  อัน 
11 โครงการจัดซื้อตู้ยา  จ านวน 1 หลัง 
12 โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์  จ านวน 3  ตัว 
13 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีรอตรวจส าหรับผู้ปุวย  จ านวน 3  ชุด 
14 โครงการจัดซื้อเคาน์เตอร์ตรวจรักษาโรค  จ านวน 1 ชุด 
15 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงานแบบมีล้อ จ านวน 3 ตัว 
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16 โครงการจัดซื้อตู้เย็น จ านวน 1 เครื่อง 
17 โครงการจัดซื้อเครื่องท าน้ าเย็น  จ านวน 1 เครื่อง 
18 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบมีล้อ  จ านวน 1 เครื่อง 
19 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจ ตา หู คอ จมูก  จ านวน 1 เครื่อง 
20 โครงการจัดซื้อเครื่องชั้งน้ าหนักเด็กอ่อน  จ านวน 1 เครื่อง 
21 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์กู้ชีพ  จ านวน 1 ชุด 
22 โครงการจัดซื้อชุดหูฟัง  จ านวน 1 อัน 
23 โครงการจัดซื้อเสาน้ าเกลือ  จ านวน 1 เสา 
24 โครงการจัดซื้อโคมไฟส าหรับการตรวจรักษาพยาบาล  จ านวน 1 เครื่อง 
25 โครงการจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์การให้ออกซิเจน   จ านวน 1 ชุด 
26 โครงการจัดซื้อถังพร้อมตะแกรงท าแผล  จ านวน 1 ใบ 
27 โครงการจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในหญิงมีครรภ์  จ านวน 1 เครื่อง 
28 โครงการจัดซื้อรางวัดความยาวเด็ก  จ านวน 1 อัน 
29 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจไขมันในเลือด  จ านวน 1 เครื่อง 
30 โครงการจัดท าระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
31 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 
32 โครงการจัดซื้อปูายเตือนลูกศรไฟกระพริบส าหรับติดท้ายรถปฏิบัติงาน จ านวน 4 ปูาย 
33 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
34 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง 
35 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  จ านวน 1 คัน 

 
 

หมายเหตุ โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ เป็นโครงการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมป ี2557 
 

3. จ านวนโครงการ ที่จะด าเนินการทั้งสิ้น  229  โครงการ  ปรากฏว่าโครงการที่ไม่ด าเนินการ   
จ านวน 21  โครงการ  (คิดเป็น 2.69 %)  งบประมาณทั้งสิ้น 1,092,200 บาท ประกอบด้วย 
 

1 เงินอุดหนุนชมรมข้าราชการบ าเหน็จบ านาญบ้านไผ่  งบประมาณ 50,000 บาท  ไม่ได้
ด าเนินการ  เนื่องจาก ชมรมไม่ได้จดทะเบียน จึงไม่สามารถอุดหนุนได้ตามระเบียบฯ 

2 อุดหนุนสนับสนุนวันสตรีสากลโลก (อ าเภอบ้านไผ่)  งบประมาณ 10,000 บาท  ไม่ได้
ด าเนินการ  เนื่องจาก  อ าเภอไม่แจ้งของบประมาณ 

3 อุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (วันสตรีสากล)   งบประมาณ 10,000 บาท  ไม่ได้
ด าเนินการ  เนื่องจาก  กลุ่มสตรีไม่แจ้งของบประมาณ 

4 โครงการฝึกซ้อมการปูองกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย  งบประมาณ 30,000 
บาท ไม่ได้ด าเนินการ  เนื่องจาก  ขาดแคลนบุคลกรและสถานที่ไม่เอ้ืออ านวย 
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5 โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสามล้อรับจ้าง  งบประมาณ 100,000 บาท 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ฯ 

6 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝูาระวังและขจัดปัญหาของชุมชนและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก
และสตรี  งบประมาณ 5,000 บาท  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก โครงการซ้ าซ้อนกับกอง
สาธารณสุขฯ 

7 โครงการรณรงค์เพ่ือปูองกันยาเสพติด ในสถานศึกษา งบประมาณ 30,000 บาท ไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจาก กรมฯไม่ได้มีการจัดอบรมฯ 

8 โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ Wifi   งบประมาณ 20,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก 
ไม่ได้รับการจัดสรรจากบริษัท ทีโอทีฯ 

9 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน  งบประมาณ 50,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก  ช่วง
ระยะเวลาที่ก าหนดอยู่ในฤดูฝนและมีฝนตกหนัก ประกอบกับใกล้สิ้นปีงบประมาณ 

10 โครงการจ้างเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตร์ ประจ าศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง
บ้านไผ่  งบประมาณ 180,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก  ยังไม่ก่อสร้างศูนย์ฯ 

11 โครงการจ้างเหมาบุคลากรท าความสะอาดและดูแลเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อประจ าศูนย์บริการ
สาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่  งบประมาณ 79,200 บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก  ยังไม่
ก่อสร้างศูนย์ฯ 

12 โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมอีสาน  งบประมาณ 100,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก   สหภาพฯยุโรป ขอชะลอ 

13 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลฯ   งบประมาณ 50,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก ชมรม
ไม่ได้จดทะเบียน 

14 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส  งบประมาณ 100,000 บาท ไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจาก อุณหภูมิไม่ถึงเกณฑ์ 

15 โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในชุมชน  งบประมาณ 40,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก เครือข่ายที่เคยรับการอบรมมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลท าให้ขาดความต่อเนื่องจึงขอ
ชะลอโครงการ 

16 โครงการขยายเขตหอกระจายข่าว  งบประมาณ 60,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก  อยู่
ระหว่างจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 

17 อุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มสตรีแม่บ้าน   งบประมาณ 100,000 
บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก  องค์กรเครือข่ายไม่เสนอของบประมาณ 

18 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ 30,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจาก ชะลอการติดตามผลปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 

19 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี  งบประมาณ 10,000 บาท ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก  
แผนที่ภาษีฯมีอยู่แล้วและปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ า 

20 โครงการส ารวจข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  งบประมาณ 30,000 บาท 
ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก เกินห้วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

21 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์  จ านวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 8,000 บาท ไม่ได้
ด าเนินการ เนื่องจาก คุณลักษณะของตัวเครื่องไม่ตรงตามท่ีก าหนดจึงไม่ได้จัดซื้อ  
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กราฟที่ 1  แสดงสัดส่วนของความก้าวหน้าในการด าเนินงานโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ทั้ง  7  ด้าน 

 

 

 

   จากกราฟท่ี  1 แสดงสัดส่วนของการด าเนินโครงการ พัฒนาทั้ง 7 ยุทธศาสตร์แสดงให้เห็นว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ได้ด าเนินการไป 50.44 % ยุทธศาสตร์ที่  7 ด าเนินการไป 18.99 % ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด าเนินการ
ไป 16.91 % ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด าเนินการไป 18.73 %  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด าเนินการไป 2.20 % ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด าเนินการไป 71.64 % และยุทธศาสตร์ที่ 1 ด าเนินการไป 1.10 % ตามล าดับ 
 
 

กราฟที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ได้รับงบประมาณและจ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 
     ของแต่ละยุทธศาสตร์ 
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     จากกราฟท่ี  2 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 3 ได้รับงบประมาณและด าเนินการ 43 โครงการ ยุทธศาสตร์   
ที่ 7  ได้ด าเนินการไป 42 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด าเนินการไป 32 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด าเนินการไป 30
โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด าเนินการไป 10 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด าเนินการไป 8 โครงการ และยุทธศาสตร์    
ที่ 1 ด าเนินการไป 8 โครงการ ตามล าดับ 

กราฟที่ 3  แสดงการใช้งบประมาณในการด าเนินงานของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาเม่ือเสร็จสิ้น ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 

 

  

  จากกราฟท่ี 3 จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ที่ 1 งบประมาณตั้งไว้ 445,000 บาท จ่ายจริง 366,286 
บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 2 งบประมาณ ตั้งไว้ 6,853,400 บาท จ่ายจริง 3,410,161.92 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
งบประมาณ ตั้งไว้ 20,444,100 บาท จ่ายจริง 18,315,391.57 บาท   ยุทธศาสตร์ที่ 4 งบประมาณ ตั้งไว้ 
3,538,500 บาท จ่ายจริง 3,587,069 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณ ตั้งไว้ 890,000 บาท จ่ายจริง 
582,281.97 บาท  ยุทธศาสตร์ที่ 6 งบประมาณตั้งไว้ 663,000 บาท จ่ายจริง 578,691 บาท และ ยุทธศาสตร์
ที่ 7 งบประมาณตั้งไว้ 7,695,900 บาท จ่ายจริง 5,220,933 บาท ต ามล าดับ โดยงบประมาณที่เหลือเกิดจาก 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการซึ่งเป็นการกันเงินทั้งกรณีก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน   โครงการที่ไม่
ด าเนินการ และเกิดจากบ้างโครงการไม่ใช้งบประมาณ บางโครงการใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งไว้ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 

445,000 6,853,400 20,444,100 3,538,500 890,000 663,000 7,695,900 

366,286 3,410,162 18,315,392 3,587,069 582,282 578,691 5,220,934 
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2.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่   
  

 การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นการรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามนโยบายแต่ละด้าน  ที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ซึ่งได้แก่ 
 

2.1 นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน    
  

 โดยผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้วางแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและสนับสนุน
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน การจราจร  เพื่อท าให้พื้นที่ท้ังหมดของเทศบาลเมือง
บ้านไผ่  มีความสะดวกทางการคมนาคมทั้งในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้
เป็นชุมชนที่น่าอยู่  
 

 ผลการด าเนินงาน   
 ส าหรับงบประมาณปี พ.ศ. 255 6  ได้จัดสรรให้กับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนท่อระบายน้ า  

และทางเดินเท้า ในชุมชน/หมู่บ้าน  เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยและผู้สัญจรไป-มา  โดยเน้นให้
ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุงส่วนที่เหลือจากที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ให้แล้วเสร็จ 
 

2.2 นโยบายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ     
 

 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์  ภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน โดยการพัฒนาสวนสาธารณะ 
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สนับสนุนเพิ่มศักยภาพความสามารถของชุมชนในการก าจัดขยะมูลฝอย  รณรงค์การรักษา
ความสะอาด  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน สถานที่ต่างๆ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 

 ผลการด าเนินงาน 
 

 - ด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่ท้ิง
ขยะบริเวณหลังมหาวิทยาลัยรามค าแหง  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น ต าบลหินตั้ง อ าเภอ    
บ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ที่ใช้ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ  ในส่วนของการแก้ไข
ปัญหาขยะตกค้างในเขตเทศบาล  ได้ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้รวดเร็วและท่ัวถึง  และปรับปรุงการรักษาความ
สะอาดพ้ืนที่สาธารณะ  
               - ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่สร้างจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมแก่เยาวชนและประชาชนในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประจ าทุกปี 
อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวภายในเขตเทศบาลฯ 
 - ด้านจัดระบบปูองกันน้ าท่วม ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง  และปรับปรุงระบบระบายน้ าใน
ชุมชนต่าง ๆ  ปรับปรุงท่อลอดถนน  เพื่อช่วยให้การระบายน้ ามีประสิทธิภาพมากขึ้นและปูองกันการเกิดน้ าท่วมขัง
โดยเฉพาะในฤดูฝน   
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  2.3 นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
 

 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ให้ความส าคัญต่อการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพียงพอ
ต่อการด าเนินชีวิต ส่งเสริมศูนย์จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อมสร้างแบรนด์ (สัญลักษณ)์ สินค้า  ด้วยการจัดตั้งศูนย์และฝึก
อาชีพให้แก่ผู้ที่สนใจและต้องการหารายได้เสริม ด้านการก่อสร้าง-ปรับปรุงตลาดสดให้ได้มาตรฐานเป็นตลาดสดน่าซื้อ 

   ผลการด าเนินงาน 
 ด้านการส่งเสริมอาชีพ  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการจัดตั้งศูนย์และจัดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน โดยจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจของประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อ
การยังชีพ  และได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชน  
รวมทั้งการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
 

2.4 นโยบายด้านการพัฒนาสังคม   
 -ด้านการศึกษา 

 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ มีการพัฒนา ส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ด้าน ไอที และภาษาให้กับเด็ก    
มีการพัฒนาส่งเสริมให้เด็กมีการออกก าลังกาย เล่นกีฬา  รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่างเข้มแข็ง และจริงจัง  
อีกท้ังยังมีการพัฒนาอาคารสถานที่  ระบบบริหารจัดการ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล บริการรับ-ส่ง 
นักเรียน เพ่ือเป็นการลดภาระผู้ปกครอง 

     ผลการด าเนินงาน 
 พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ในการผลิตสื่อการสอน การท าแบบเตรียม

ความพร้อม และการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กปฐมวัย และความส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียน การสอนในทุกระดับอย่างทั่วถึง   การพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กมีการออกก าลังกาย เล่นกีฬา ร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาในทุกระดับ  เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่างเข้มแข็ง และจริงจัง  อีกทั้งยังมีการ
พัฒนาอาคารสถานที่  เพ่ือให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีมีบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอน  มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 -ด้านการพัฒนาชุมชน 
 ผู้บริหารได้เน้นการบริหารโดยการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพ และสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ และกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ
เอดส์ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงตนเองได้ 

     ผลการด าเนินงาน 
 ผู้บริหารได้วางนโยบายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการในเชิงรุก  มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเขตเทศบาล  ให้มีศักยภาพในการด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและเป็นสุข  สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ประชาชนเพื่อให้สามารถเผชิญปัญหาต่างๆ ในทุกๆด้าน ตามสภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ร่วมไป
ถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและจัดบริการปูองกันและควบคุมโรคให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง  ส่งเสริมการออกก าลัง
กายเพ่ือรักษาสุขภาพ  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์  รวมทั้งผู้ประสบสาธารณภัย
และปัญหาเดือดร้อนในชุมชนในด้านการรักษาวัฒนธรรมได้ก าหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและให้
ความส าคัญกับการจัดงานประเพณีท่ีส าคัญของท้องถิ่นและสนับสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น 
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 -ด้านสาธารณสุข  
 ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้เน้นการสร้างสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนให้เข้าถึง

หลักประกันสุขภาพ  สร้างบทบาทศักยภาพของ อสม. ในการจัดบริการด้านสาธารณสุข  
     ผลการด าเนินงาน 
 มีการจัดบริการตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ในการดูแลตัวเองและครอบครัว ส าหรับประชาชนทั่วไป 
ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียนโดยจัดโครงการ /กิจกรรมให้บริการสาธารณสุข เชิงรุก ให้การดูแลเรื่องสุขภาพ นอกจากนี้ ยังมี
การอบรมแก่อาสาสมัครชุมชน เพื่อเป็นแกนน าในการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆด้วย ด้านการปูองกัน
และควบคุมโรค  ได้จัดบริการเพ่ือให้ความรู้และปูองกันโรคทั่วไป โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะ  และโรคระบาดต่างๆ และมี
การจัดตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง 

2.5 นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร    
  ผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้วางนโยบายโดยมุ่งเน้นภาคประชาชน องค์กร ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนา โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร อย่างกว้างขวาง เป็นธรรม รวดเร็วและสร้างจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรของเทศบาลทุกระดับ 
เพ่ือตระหนักความรับผิดชอบในหน้าที่ และทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมในการบริการ  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล และความเป็นธรรมแก่
ผู้เสียภาษี  มีการพัฒนารายได้อย่าง ต่อเนื่อง และขยายฐานภาษีแหล่งรายได้ใหม่ ให้มีการเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ 
ครอบคลุม ทั่วถึงและเป็นธรรม   น าวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชน โดยเฉพาะจุด
บริการส่วนหน้า เพื่อสร้างบรรยากาศรับบริการง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นการรักษาระดับคุณภาพงานบริการที่เป็น
เลิศ  และเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพย์สินของประชาชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคี และอาสาสมัคกลุ่มต่างๆ มุ่งเน้นมาตรการปูองกันแก้ไข พร้อมทั้งจัดระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
อุทกภัย และภัยธรรมชาติอย่างทั่วถึง และทันท่วงที 

 

 ผลการด าเนินงาน 
 มีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุนการเลือกตั้งในทุกระดับ รวมไปถึงสนับสนุนด้านบุคลากรอีกด้วยการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน  
เทศบาลได้ด าเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเข้มแข็ง ในชุมชน 26  แห่ง  เพ่ือพิจารณาโครงการพัฒนาของชุมชน
และคัดเลือกโครงการที่ต้องการ  โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัด จัดการอบรมและศึกษาดูงาน
ด้านต่างๆ ส าหรับประชาชน และเยาวชน ทั้ง 26 ชุมชน  และประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร การ
ประชาสัมพันธ์  ซ่ึงเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในส านักงาน  การเชื่อมต่อระบบ 
INTERNET ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง  ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์ข้อมูลราชการ  และได้เปิดช่องทางการติดต่อโดย
ผ่านทางเว็บไซด์เทศบาลเมืองบ้านไผ่  www.banphaicity.go.th  ซึ่งได้ด าเนินการปรับปรุงหน้าเว็บไซด์เพ่ือเสนอ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา   
   
 
 
 
 
 
 

http://www.banphaicity.go.th/
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3.  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
 3.1 ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงาน  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในภาพรวม   
        ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่                 
ได้ด าเนินการโดยจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางในการติดตามประเมินผลของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   
  เทศบาลเมืองบ้านไผ่มีจ านวนประชากร ณ ตุลาคม 2556 ทั้งสิ้นจ านวน 28,994 คน  กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การค านวณจากสูตรของ ทาโร ยามาเน่ ดังนี้ 
    n  =      N             =     395   คน 
     1+Ne2 

    โดย n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ  
     N = ขนาดของประชากร 
     E = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ (5 %) 
 
 

ดังนั้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ านวน  395 คน  
 
 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ตารางที่ 4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อ  

     ผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จ านวน ( N 395) ร้อยละ 

1. เพศ               
    1.1  ชาย                      
    1.2  หญิง 

 
240 
155 

 
60.8 
39.2 

2. อายุ               
    2.1  ต่ ากว่า 20 ปี 
    2.2  20-30ปี  
    2.3  31 - 40 ปี  
    2.4  41 - 50 ปี  
    2.5  51 - 60 ปี  
    2.6  มากกว่า 60 ปี  

 
24 
21 
69 

108 
86 
87 

 
6.1 
5.3 

17.5 
27.3 
21.8 
22.0 

3. การศึกษา        
    3.1  ประถมศึกษา  
    3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
    3.3  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า   
    3.4  ปริญญาตรี  
    3.5  สูงกว่าปริญญาตรี  

 
176 
79 
42 
79 
19 

 
44.6 
20.0 
10.6 
20.0 
14.8 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จ านวน ( N 395) ร้อยละ 
4. อาชีพหลัก       
    4.1  รับราชการ   
    4.2  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   
    4.3  ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว   
    4.4  รับจ้าง  
    4.5  นักเรียนนักศึกษา  
    4.6  เกษตรกร  
     

 
81 
27 

117 
124 

9 
37 

 

 
20.5 
6.8 

29.6 
31.4 
2.3 
9.4 

 
  
  

 จากตารางที่ 4  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 
240 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8  และเพศหญิง จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 39.2 ตามล าดับ  
 ด้านอายุผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จ านวน 108 คน  คิดเป็นร้อยละ 27.3, อายุมากกว่า 
60 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0, อายุ 51-60  ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8, อายุ 31-40 ปี  
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5,  อายุต่ ากว่า 20 ปี    จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.1 และอายุ 20-30 
ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ 
   ด้านการศึกษาผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่การศึกษาระดับ ประถมศึกษา จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.6, มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0, ปริญญาตรี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.0 , อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6  และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 
        ด้านอาชีพผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มี  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6, อาชีพ
รับจ้าง จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4, รับราชการ จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5, เกษตรกร จ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4, เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8, และนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 
9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล าดับ 
 
 

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในภาพรวม   
 
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ในภาพรวม   

 

ประเด็นการด าเนินงาน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถแสดงความ
คิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   

45.1 51.4 3.5 

2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม 36.7 59.2 4.1 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   33.4 51.7 14.9 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ให้
ประชาชนทราบ   

33.7 51.4 14.9 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 28.6 55.2 16.2 
6. การด าเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 28.6 58.2 13.2 
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ประเด็นการด าเนินงาน พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น   

35.5 54.9 9.6 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   31.2 50.6 18.2 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประชาชน   32.4 51.7 15.9 

รวม 33.9 53.8 12.3 
 
จากตารางที่ 5  ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ  สรุปไดด้ังนี้ 
  1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและสามารถแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใจ จ านวน 203 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.4, พอใจมาก จ านวน 178 คน  คิดเป็นร้อยละ 
45.1  และไม่พอใจ  จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.5 ตามล าดับ 
 2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ โครงการ/กิจกรรม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใจ จ านวน 234 คน คิดเป็น ร้อยละ 59.2, พอใจมาก จ านวน 145 คน  คิดเป็นร้อยละ 
36.7  และไม่พอใจ  จ านวน 16 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ 
 3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม   
ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใจ จ านวน 204 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.6, พอใจมาก จ านวน 132 คน  คิดเป็นร้อยละ 
33.4 และไม่พอใจ จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ตามล าดับ 
 4. มีการรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ให้ประชาชนทราบ   
ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใจ จ านวน 203 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.4, พอใจมาก จ านวน 133 คน  คิดเป็นร้อยละ 
33.7  และไม่พอใจ  จ านวน 59 คน  คิดเป็นร้อยละ 14.9 ตามล าดับ 
 5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใจ จ านวน 218 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.2, พอใจมาก จ านวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 
28.6  และไม่พอใจ  จ านวน 64 คน  คิดเป็นร้อยละ 16.2 ตามล าดับ 
 6. การด าเนินงาน เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใจ จ านวน 230 คน คิดเป็น ร้อยละ 58.2, พอใจมาก จ านวน 113 คน  คิดเป็นร้อยละ 
28.6 และไม่พอใจ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.2 ตามล าดับ 
 7. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   
ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใจ จ านวน 217 คน คิดเป็น ร้อยละ 54.9, พอใจมาก จ านวน 140 คน  คิดเป็นร้อยละ 
35.4  และไม่พอใจ  จ านวน 38 คน  คิดเป็นร้อยละ 99.6ตามล าดับ 
 8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   
ผู้ตอบแบบสอบถาม  พอใจ จ านวน 200 คน คิดเป็น ร้อยละ 50.6, พอใจมาก จ านวน 123 คน  คิดเป็นร้อยละ 
31.2  และไม่พอใจ  จ านวน 72 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.2 ตามล าดับ 
 9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมประชาชน   
ผู้ตอบแบบสอบถาม พอใจ จ านวน 204 คน คิดเป็น ร้อยละ 51.6, และพอใจมาก จ านวน 128 คน  คิดเป็นร้อยละ 
32.4, ไม่พอใจ  จ านวน 63 คน  คิดเป็นร้อยละ 15.9 ตามล าดับ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวมของการด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
แสดงให้เห็นได้ว่า ส่วนใหญ่มีผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดับ พอใจ คิดเป็นร้อยละ 66.2, พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 
18.19  และไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ 15.6 
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     กราฟที่ 4  แสดงสัดส่วนของระดับความพึงพอใจการด าเนินงานในภาพรวม  
 
 

 
 
 

  จากกราฟท่ี 4   แสดงให้เห็นว่า มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามระดับความพึงพอใจการด าเนินงานในภาพรวม โดย
พอใจ ร้อยละ 53.8 ,   พอใจมาก ร้อยละ 33.9  และ ไม่พอใจ ร้อยละ 12.3  ตามล าดับ 

 
 

 3.2.  การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลด าเนินงานของเทศบาลเมืองบ้านไผ่จ าแนกตามยุทธศาสตร์   
 โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินงานจ าแนกตามยุทธศาสตร์ โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์ได้ประเมินความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
โครงการ/กิจกรรม  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม  การรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด   ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น   ประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

 โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความพึงพอใจในแต่ละประเด็น และน าคะแนนที่ได้จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดมาคิดค่าเฉลี่ย  และสรุปเป็นภาพรวมของความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5   แสดงค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจแยกตามยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

1. การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 7.84 
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
    มีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

7.76 

3. การพัฒนาทุนมนุษย์ 7.71 
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานทุกระบบ  
    และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

7.68 

5. การแก้ไขปัญหาความยากจน 7.79 
6. การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 7.71 
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 7.76 

รวม 7.75 
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จากเกณฑ์การพิจารณา  หากค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 10 หรือใกล้ 10 แสดงว่าผลการ

ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ๆ ประสบผลส าเร็จมากท่ีสุด   ส าหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่คะแนนเฉลี่ยทั้ง 7 
ยุทธศาสตร์ อยู่ที่ระดับ  7.75    ซึ่งแสดงว่าผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านอยู่ในช่วงระดับ
ประสบความส าเร็จระดับปานกลางถึงมาก  โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มากท่ีสุด   คือความพึงพอใจ   ด้านการพัฒนา
ความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 7.84, การแก้ไขปัญหาความยากจน 7.79, การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 7.76, การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
7.76, การพัฒนาทุนมนุษย์ 7.71,  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ 7.71 และ  การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานทุกระบบ  และส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล  
7.68  ตามล าดับ 

  
3.3 การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  

  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  เมื่อวันที่  17  
กรกฎาคม  2555  ได้มีการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานราย
โครงการ/กิจกรรม  โดยแบ่งระดับความพึงพอใจ ออกเป็น 5  ระดับ คือ 
 

  ความพึงพอใจน้อยที่สุด   อยู่ในระดับ  
 ความพึงพอใจน้อย   อยู่ในระดับ  
 ความพึงพอใจปานกลาง  อยู่ในระดับ 
 ความพึงพอใจมาก   อยู่ในระดับ  
 ความพึงพอใจมากที่สุด  อยู่ในระดับ 
  

 ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน รายโครงการ/กิจกรรม  ของเทศบาล
เมืองบ้านไผ ่ได้ด าเนินการโดยจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ตามแนวทางในการติดตามประเมินผล
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่    โดยจัดส่งแบบสอบถามให้ประชาชนทั้ง     
26  ชุมชนเป็นผู้ตอบ  โดยมี กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 395 คน ผลการประเมิน แยกเป็น 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 
 

ตารางที่ 6  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
     ต่อผลด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม  ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จ านวน ( N = 395) ร้อยละ 
1. เพศ               
    1.1  ชาย                      
    1.2  หญิง 

 
170 
225 

 
43.0 
57.0 

2. อายุ               
    2.1  ต่ ากว่า 18 ปี             
    2.2  18-25 ปี                      

 
18 
51 

 
4.6 

12.9 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ จ านวน ( N = 395) ร้อยละ 
    2.3  25-35 ปี                                
    2.4  35-50 ปี                         
    2.5  มากกว่า 50 ปี 

81 
123 
122 

20.5 
31.1 
30.9 

3. การศึกษา        
    3.1  ประถมศึกษา             
    3.2  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า         
    3.3  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า            
    3.4  ปริญญาตรี             
    3.5  สูงกว่าปริญญาตรี                 
    3.6  อ่ืนๆ ................................. 

 
133 
122 
87 
48 
3 
2 

 
33.7 
30.9 
22.0 
12.1 
0.8 
0.5 

4. อาชีพหลัก       
    4.1  รับราชการ                
    4.2  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ                
    4.3  ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว                  
    4.4  รับจ้าง                 
    4.5  นักเรียนนักศึกษา                  
    4.6  เกษตรกร 

 
19 
38 

125 
141 
40 
32 

 
4.8 
9.6 

31.6 
35.7 
10.1 
8.2 

 
 จากตารางท่ี 5  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่า  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
225  คน คิดเป็นร้อยละ 57.0  และเพศชายจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 43.0  ตามล าดับ  
 ด้านอายุผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่อายุ 35 –50 ปี จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1, มากกว่า 50 ปี 
จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9, 25-35 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5, 18-25 ปี  จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และอายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 18 คน  คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดับ 
   ด้านการศึกษาผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่การศึกษาระดับ ประถมศึกษา จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.7, มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9, อนุปริญญาหรือเทียบเท่า  จ านวน 87 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.0, ปริญญาตรี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1, สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8 และอ่ืนๆ จ านวน 2  คน  คิดเป็นร้อยละ 0.5  ตามล าดับ 
        ด้านอาชีพผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจ้าง จ านวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7, ค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6, นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.1, เอกชน/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6, เกษตรกร  จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 และ รับราชการ  
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ 
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ตอนที่ 2  ระดับความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
 
 

ตารางที่ 7  แสดงระดับผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลด าเนินงานรายโครงการ/กิจกรรม   
                 ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
 

ล าดับ รายการโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

1 เงินอุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอบ้านไผ่ 
 

2 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู้ 
 

3 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

4 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น าสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

5 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
 

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคชุมชนให้เข้มแข็ง 
 

7 โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน 
 

8 อุดหนุนสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 
 

9 ขยายเขตไฟฟูา 
 

10 ขยายเขตประปา 
 

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเจ้าเงาะ ด้านทิศใต้             
(ชุมชนเจ้าเงาะ) 

 

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ตั้งแต่ประตูบริษัทอาดัมส์ไปถึงหลังโรงเรียน
ประเสริฐแก้วอุทิศ 

 

13 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2  ด้าน ทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี 
2 (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) 

 

14 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ 2 ด้านทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี 
1 ตรงข้ามมัสยิด (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) 

 

15 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ1 
 

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน ค.ส.ล. ซอยแยกทางเข้าโรงเรียนเทศบาล(ด้านทิศใต)้ 
 

17 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน(อปพร.) ประจ าปี 
 

18 โครงการจัดกิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 
 

19 โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝูาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฯ 

 

20 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ 
 

21 โครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ / กู้ภัย ) 
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ล าดับ รายการโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

22 โครงการฝึกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 

23 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 
 

24 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
 

25 โครงการจัดระเบียบการจ าหน่ายสินค้าบนถนน ทางเท้าและการจราจร 
 

26 โครงการปูองกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจรประจ าปี  
 

27 โครงการจ้างเหมา ร.ป.ภ. (ยาม) ตลาดสดเทศบาล 
 

28 เงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 

29 โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

30 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารสาธารณสุขฯ 
 

31 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 
 

32 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน 
 

33 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม 
 

34 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมและเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชน 

 

35 โครงการอนุรักษ์สภาพสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน(ถนนกินได้) 
 

36 โครงการปรับภูมิทัศน์รักษ์ความสะอาดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

37 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่ประชาชน 
 

38 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
 

39 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือสู่ประชาคมอาเซียน 
 

40 โครงการบริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

41 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

42 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน 
 

43 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน  อปท. ระดับภาค/ประเทศ 
 

44 โครงการแข่งขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน (บุญกุ้มข้าวใหญ่) 
 

45 โครงการแข่งขันกีฬาส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน 
 

46 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 
 

47 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  
 

48 โครงการส่งเสริมพนักงานครู พนักงานเทศบาล เข้าร่วมแข่งขันกีฬา  
 

49 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
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ล าดับ รายการโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

50 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด  สพฐ. 
 

51 โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

52 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 
 

53 โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย ์
 

54 อุดหนุนการกีฬา 
 

55 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 

56 โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

57 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และทัศนศึกษาดูงาน 
 

58 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 
 

59 โครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และอาสาสมัครดูแลผู้พิการและทัศน
ศึกษาดูงาน 

 

60 โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน(เชิงรุก) 
 

61 โครงการรณรงค์ลดการใช้น้ ามันทอดซ้ า 
 

62 โครงการแผงสะอาดตลาดน่าซื้อ 
 

63 โครงการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ 
 

64 โครงการพัฒนาแผงจ าหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) 
 

65 อุดหนุนส าหรับสนับสนุนบริการสาธารณสุข 
 

66 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

67 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน 
 

68 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติ 
 

69 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 
 

70 เงินอุดหนุนที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่ 
 

71 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

72 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 
 

73 โครงการบรรพชาสามเณร/จาริณี  ภาคฤดูร้อน 
 

74 อุดหนุนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 

75 อุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลฯ 
 

76 อุดหนุนสนับสนุนส่งเสริมบุญประเพณี (บุญคุ้ม) 
 

77 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 
 

78 โครงการขยายชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่  
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ล าดับ รายการโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

79 โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียนในสังกัดฯ จ านวน 2 แห่ง 
 

80 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ ร.ร.ในสังกัดฯ จ านวน 2 แห่ง 
 

81 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ฯในสังกัดฯ จ านวน 3 แห่ง 
 

82 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาล จ านวน 2 แห่ง 
 

83 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดฯจ านวน 2 แห่ง 
 

84 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ของ อปท. 
 

85 อุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

86 อุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น 
 

87 โครงการบัณฑิตน้อย 
 

88 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

89 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดฯจ านวน 2 แห่ง 
 

90 โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
ท้องถิ่น (SBMLD) 

 

91 โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อปท.ที่จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับ
สถานศึกษาในสังกัดฯ 

 

92 อุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

93 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

94 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน 
 

95 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

96 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 

97 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร 
 

98 เงินอุดหนุนส าหรับเบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ด้อยโอกาสในสังคม 
 

99 อุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเอดส์ 
 

100 อุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
 

101 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนฯ 
 

102 โครงการสงเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

 

103 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ 
 

104 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 

105 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล 
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ล าดับ รายการโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน 

106 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการบริการข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน 
 

107 โครงการจัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียม 
 

108 โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปีทางสื่อวิทยุ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ 
 

109 โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 
 

110 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 
 

111 โครงการจัดประชุมประจ าเดือนคณะกรรมการชุมชน 
 

112 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างภาวะผู้น าฯ 
 

113 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน 26 ชุมชนฯ 
 

114 เงินทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ   
 

115 โครงการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้  พัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพคณะผู้บริหารเทศบาล  
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง 

 

116 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 
 

117 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯแก่บุคลากรในองค์กร  
 

118 เงินอุดหนุนโครงการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการอ านวยการของศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างของ อปท.ระดับอ าเภอ 

 

119 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 
 

120 โครงการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
 

121 โครงการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพการปฏิบัติงานแรงงานจ้างเหมาบริการงานรักษาความ
สะอาด 

 

122 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  (AEC) ในปี 
2558 

 

123 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 
 

124 โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดกองช่าง,งานปูองกันฯ,งานเทศกิจฯ ฯลฯ  
 

125 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 
 

126 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
 

127 โครงการจ้างเหมาเอกชนท าความสะอาดส านักงานและรักษาความปลอดภัยฯ  
 

128 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 
 

 

หมายเหตุ  1. โครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน  และไม่ได้ด าเนินงาน  ไม่น ามาประเมินผลความพึงพอใจ เนื่องจากด าเนินไม่แล้ว
เสร็จ  

 2. โครงการที่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์  ไม่ได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจ  เนื่องจากต้องด าเนินการตามระเบียบการ
จัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบฯ  วิธีการของพัสด ุ
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 จากเกณฑ์การพิจารณา ผลการประเมินระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  อยู่ในระดับ       จนถึงความพึงพอใจ
มากที่สุดอยู่ในระดับ                   ส าหรับเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้มีการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม เป็นราย
โครงการ  โดยผู้ตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ  สรุปได้ดังนี้   

1. ความพึงพอใจน้อยที่สุด   อยู่ในระดับ                     ไม่มี 
2. ความพึงพอใจน้อย  อยู่ในระดับ                       ไม่มี 
3. ความพึงพอใจปานกลาง  อยู่ในระดับ    จ านวน  123   โครงการ 
4. ความพึงพอใจมาก  อยู่ในระดับ    จ านวน     5    โครงการ 
5. ความพึงพอใจมากที่สุด  อยู่ในระดับ   ไม่มี 

 

โดยภาพรวมนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานของเทศบาล
เมืองบ้านไผ่  อยู่ในระดับปานกลาง  (ค่าเฉลี่ย 3.00 )          
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ส่วนที่  4 
สรุปปัญหา อุปสรรคในภาพรวม 

ของการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจ าปี  2556 
 

 การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ประจ าปี  255 6  เป็นการด าเนินการตาม
โครงการที่บรรจุในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา(พ.ศ. 255 6-2560) และแผนพัฒนาสามป(ีพ.ศ.255 6-2558)      
ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาทั้งสองระดับเป็นไปตามแนวนโยบายที่ก าหนดขึ้นภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ขอนแก่น  นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและนโยบายผู้บริหารเทศบาล 
 จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่  พบว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคหลายประการ  โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลดลงไม่เพียงพอต่อการน ามาจัดท า
โครงการ/กิจกรรม พัฒนาเทศบาล รวมไปถึงความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณประจ าปีท าให้การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน    ปัญหาข้อกฎหมาย  การประสานงาน  กลุ่มเปูาหมาย  และความ
สอดคล้องของระยะเวลาด าเนินงานของโครงการ  ซึ่งสามารถสรุปเป็นปัญหาอุปสรรคและข้อแนะน าได้ดังนี้ 

1. ปัญหาการด าเนินงานโครงการไม่ทันตามปีงบประมาณ 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นการช่วยให้เทศบาลสามารถจัดล าดับความส าคัญของโครงการได้ในช่วง

ระยะ 3 ปี  แต่เนื่องจากการขาดระบบการรวบรวมหาความสัมพันธ์ข้อมูลและการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ท า
ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการไม่สามารถจัดล าดับโครงการต่างๆ ได้  จึงมีโครงการท่ีประสบปัญหาไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ตามเปูาหมาย  โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากเงินงบประมาณรายรับไม่เข้า
ตามก าหนด  ซึ่งเทศบาลควรปรับแนวทางในการด าเนินการในเรื่องนี้โดยการประสานงานกับสมาชิกสภาเทศบาลหรือ
คณะกรรมการชุมชน  ซึ่งเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนก่อนด าเนินการ   และควรจัดท าบัญชีควบคุม 
          2.  ปัญหากลุ่มเปูาหมายในโครงการของเทศบาลซ้ าซ้อน 
 การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล  เป็นการด าเนินการโดยผ่าน
คณะกรรมการชุมชน  จึงมีผลท าให้กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วมการอบรม/กิจกรรมมักจะเป็นคนกลุ่มเดิม  ในหลาย
หลักสูตรการอบรม  ท าให้การด าเนินงานตามโครงการเหล่านั้นไม่ครอบคลุมกลุ่มเปูาหมายในพื้นที่  ซึ่งเทศบาลควร
ปรับแนวทางในการหากลุ่มเปูาหมายใหม่  โดยการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวาง  และกระจายกลุ่มเปูาหมายให้มาจาก
กลุ่มของประชาชนทั่วไป และมาจากการประสานงานโดยสมาชิกสภาเทศบาลเพิ่มข้ึนจากกลุ่มเปูาหมายเดิม 
 3.  ปัญหาโครงการ/แผนงาน ที่จัดท ามีปริมาณมากเกินกว่างบประมาณที่ตั้งไว้และได้รับ 
              การจัดท าหรอืเสนอโครงการ/กิจกรรม  มีจ านวนมากเกินไป ไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปี  จึงควรมีการวิเคราะห์ประเมินโครงการ/กิจกรรมที่เร่งด่วนและมีความส าคัญ ต่อการพัฒนาและ
สามารถแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้ ซึ่งจะท าให้แผนพัฒนาเทศบาลฯประสบผลส าเร็จและตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
         4.  ปัญหาการขาดความต่อเนื่องในการติดตามและประเมินผล 
             หลังการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม  ไม่มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  ไม่มี
ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน  ท าให้ขาดข้อมูลในการพิจารณาความสอดคล้องของโครงการ/กิจกรรม  ในเชิงบูรณา
การและไม่มีข้อสรุปปัญห าของ โครงการต่าง ๆ  เพื่อน าไปปรับปรุง และแก้ไข   ควรมีการน าเครื่องมือที่มีเกณฑ์
มาตรฐานมาเป็นตัวชี้วัดและประเมินผลส าเร็จของงาน  และการเพิ่มความถี่ในการประเมินและประชาสัมพันธ์ผลการ
ประเมิน  รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามประเมินผลโครงการพร้อม
สรุปผลการด าเนินงานแต่ละโครงการหลังสิ้นสุดการด าเนินตามโครงการ/กิจกรรม  ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข 
 1.  ควรมีการวิเคราะห์และก าหนดระยะเวลา งบประมาณ ของแต่ละโครงการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
จริงและมีการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้  เช่น แผนการด าเนินงานประจ าปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
  2.  อบรมให้ความรู้ด้านการจัดท าแผนชุมชน  แผนพัฒนา  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  การติดตามและ
ประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการ  แก่บุคลากรที่เก่ียวข้อง  
 3.  จัดท าโครงการในแผนพัฒนาสามปีให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับรวมไปถึงงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรจากส่วนกลาง  และโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี  ควรมีการน าไปด าเนินการ (บรรจุลงใน  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี)ไม่น้อยกว่า 75 % ของโครงการทั้งหมดท่ีบรรจุในแผนสามปี                  
(ในปีด าเนินการ) รวมไปถึงการน าแผนชุมชนมาพิจารณาด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70   
 4.   ประสานส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน 
 5.  ควรให้แต่ละกอง/ฝุาย  มีการจัดท าแบบสอบถามการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  มีการติดตามและ
ประเมินผลโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ  เพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการด าเนินงานต่อไป 
 6.  ทุกกอง/ฝุายควรจัดท าแผนด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนจัดซื้อจัดจ้างและปฏิบัติตามห้วงเวลาที่ได้
ก าหนดไว้ เพื่อให้โครงการสามารถด าเนินการแล้วเสร็จทันภายในปีงบประมาณ ซึ่งจะท าให้การกันเงินกรณีต่างๆ 
ลดลง  และงบประมาณจ่ายจริงมากขึ้นใกล้เคียงกับงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ 
 7.  ข้อเสนอแนะในแต่ละปี ควรมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินการแก้ไขในเชิงปริมาณ เพ่ือให้เห็น
ความก้าวหน้า และแนวโน้มในการแก้ไขปัญหาแต่ละข้อ ในแต่ละปีได้ชัดเจน 
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