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เร่ือง  รายงานผลการ
ครั้งที่ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
2548  (แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
ประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยคณะกรรมการดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนากําหนดก็ได แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติ
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ
2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ  

 จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน

 

 

                              

 

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ
ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

******************** 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ
2 พ.ศ. 2559) กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
โดยคณะกรรมการดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนากําหนดก็ได แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติ
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 
โดยอยางนอยปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ
เทศบาลเมืองบานไผ ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25

2560 เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผล
ใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ   

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ  ณ วันที ่ 28  เมษายน พ.ศ. 2560 

 
 

 (นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ) 
                           รองนายกเทศมนตรี  รักษาราชการแทน

   นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 
 
 

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการพัฒนา เพื่อทําหนาที่ในการกําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา        
โดยคณะกรรมการดังกลาวจะดําเนินการติดตามและประเมินผลเอง หรือผูบริหารทองถิ่นอาจมอบหมายให
หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการภายใตขอกําหนดขอบขายและรายละเอียดที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนากําหนดก็ได แลวใหรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น    
พรอมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน

และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน         
  

เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการติดตาม
2560 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 
ผลการติดตามและประเมินผล

รักษาราชการแทน 



คํานํา 
 

                 แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลท่ีมี
ความสัมพันธ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ภายใตวิสัยทัศน “ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองนาอยู แหลงเรียนรู    
คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ” และเม่ือแผนพัฒนามีการแปลงสูการปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจายประจําป
แลว การติดตามและประเมินผลจะเปนกระบวนการสําคัญในการติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซ่ึงขอมูลจากการติดตามประเมินผลท่ีได ผูบริหารสามารถนําไปใชประกอบการกําหนดนโยบาย และเปน
ขอมูลปอนกลับใหผูเก่ียวของทุกฝายไดปรับแนวทางการดําเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 

                เทศบาลเมืองบานไผ หวังเปนอยางยิ่งวา “เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ ประจําป 2560” จะชวยสรางความรู ความเขาใจ ในการบริหารงานทองถ่ิน และนําไปสูการมี
สวนรวมในการพัฒนาใหเกิดกับทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือใหเทศบาลมีการพัฒนาท่ียั่งยืน ชุมชนมีความเขมแข็ง     
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไป 

 
                                                                 

                                                               เทศบาลเมืองบานไผ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 เทศบาลเมืองบานไผไดถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว  โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ตามคําสั่งเทศบาลเมืองบานไผ ท่ี 451/2560 ลงวันท่ี 9  
มิถุนายน 2559 ซ่ึงประกอบดวย 
 (1) นายนิพนธ  จรุงเกียรติ               ผูทรงคุณวุฒิ                                  ประธานกรรมการ 
 (2) นายเกษม  ชวฤทธิ์ ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ กรรมการ 
 (3) นายผาน  ไทยรัก         ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ    กรรมการ 
                (4) นางสาวสุมาลี  แถสูงเนิน           ผูแทนสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ    กรรมการ 
                (5) พ.ต.ท.สังวร  สิกขา    ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 
                (6) นายสุบรรณ  ดีดิลก ผูแทนประชาคมทองถ่ิน                     กรรมการ 
 (7) ผูอํานวยการแขวงทางหลวงขอนแกนท่ี 3 (บานไผ) ผูแทนหนวยงาน       กรรมการ 
               (8) ผูอํานวยการโรงพยาบาลบานไผ      ผูแทนหนวยงาน                              กรรมการ 
              (9) นายเสริม  กฤษณะสวุรรณ ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
         (10) นางวาสนา  พิทักษ                    ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 

                  (11) นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการ/เลขานุการ 
  

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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

แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรม-
สงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหลักในการพิจารณากําหนดวิธีการและหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบวาหนวยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม 
หรือมีปญหาขอขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว โดยใหทุกหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเปน 4 ไตรมาส ดังนี้ 

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

  ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม-กันยายน 2560)  รายงานภายในเดือนตุลาคม 2560 
      

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

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

       2.2  การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน    
การดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา เม่ือสิ้นสุดไตรมาสท่ี 4  เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน  
รวมท้ังปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และนําเสนอเปนขอมูลตอผูบริหารเทศบาลตอไป  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนที่ 2 
แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

ตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) 
 

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

1. นโยบายของคณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ    
1.  นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

 นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ จะมุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนมากยิ่งข้ึน โดยจะเปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขาย  
ตางๆ  เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน 
  1.1 พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
(Good Governance) 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรและเทศบาล
เมืองบานไผ เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจ
ตอประชาชนผูรับบริการ  ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล     
ใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผน  และรวมตัดสินใจ สงเสริม
ใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีท้ังในการรวมบริหารจัดการและ        
รวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
  1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม
และท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ
ความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 
  1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชน     
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว  
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 2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมีมาตรฐาน
และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟา
สาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 
  2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็น
และประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยอยาง
ทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพ่ือไวเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 
  2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพ่ือเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบ
ปายรานคายานชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพ่ือให
สอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง 
  2.4  ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาลสงเสริม     
การสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
 

3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัว  สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพใหมี
ความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย 
  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการ
สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหคน
ในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม 
อาชญากรรมและยาเสพติด 
  3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันการเกิด
อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
  3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือให
ประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาลและไดรับการ
รักษาอยางทันทวงที 
  3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยาง
ท่ัวถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูดอยโอกาสสามารถพ่ึงตนเองได 
  3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน  สถานท่ีออกกําลังกาย  สถานท่ีพักผอน
หยอนใจและสถานท่ีทํากิจกรรมรวมของครอบครัวท่ีเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย 
  3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวย
ความรวดเร็ว 
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 4. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
  4.1 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   
กับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาท่ี สงเสริมความรวมมือ   
ในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ 
  4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางท่ัวถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ
รับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได รวมถึงเพ่ิมชองทางในการ
ติดตอสื่อสาร การรับเรื่องราวรองทุกข คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากข้ึน 
  4.3 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ท้ังในดานของบุคลากร  
ความพรอมของสถานท่ี  อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ เชื่อมโยงระหวาง
บาน ชุมชน โรงเรียนและเทศบาล  กําหนดหลักสูตรแบบทองถ่ินมีสวนรวม  เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง     
การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ท้ังนี้ มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู
เพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
  4.4 สงเสริมการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศและ
การใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย 
  4.5 ทํานุบํารุงศาสนา  วัดวาอาราม  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือใหศาสนสถานแตละแหง
เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดยจะสนับสนุน
และสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา  ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ  
  4.6 สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  และปรับใชภูมิปญญา
ทองถ่ิน  โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีสูลูกหลาน 
 

 5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 
  5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและเกิด
ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคาและ
บริการ สงเสริมการฝกอาชีพท่ีมุงเนนอาชีพท่ีจะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพและมีรายได 
ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได  
  5.2 สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมให
ประชาชนรักการออม ปลุกจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของกลุม
ออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง 
  5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเท่ียว ท้ังจากภาครัฐและเอกชน
และกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและวัฒนธรรม  
  5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธท่ีดีกับมิตร
ประเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  
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 6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 
  6.1 พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลาย
ของการใหบริการมากข้ึน ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการ
เสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ซ่ึงมีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพ่ือ
นําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ ท้ังนี้ เปาหมายท่ีสําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน ใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ 
  6.2 สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยการ
พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 
  6.3 พัฒนาระบบรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหาร
จัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเท่ียวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจ
และความตระหนักในหนาท่ีของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การชําระ
คาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน 
  6.4 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไม ใหเปน
ระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพ้ืนท่ีวางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะ
ใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน 
  6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยตนเองมากข้ึน มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการบังคับดวย
กฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนินกิจการท่ีอาจสงผลตอ
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหารจัดการ 
  6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสราง
สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  
 

2.  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ   (BANPHAI MUNICIPALITY VISION) 
    “  เมืองนาอยู  คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ  กาวไกลสูอาเซียน ” 

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

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

 ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 
 ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด 
 ยุทธศาสตรท่ี 3  การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

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

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

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

  1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลว 
                1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน  

2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการ
ของตลาด    
 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด  

3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคม  
ทางบก    

  3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก      
4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและ

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

6. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 
  6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขาย   
พัฒนาเมือง 

  7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
8. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายใน     

การดําเนินงาน 
  8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 

9. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ
ประทับใจ 

  9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 
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10. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ      
ในการปฏิบัติงาน 
10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน      
การปฏิบัติงาน 

 11. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  11.1 การสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

4. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ตารางท่ี 1   แสดงรายจายจําแนกตามแผนงาน 
 

ดาน/แผนงาน 

 

จายจริง 

ป 2558 

ประมาณการ 

ป 2559 

ประมาณการ 

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

5,326,441.14 
41,376,952.38 
8,949,488.76 

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

34,992,651.22 
130,943.50 

3,978,842.07 
2,356,196.00 

19,239,959.70 
18,332,524.90 

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

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

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

34,309,900 
860,000 

5,358,300 
3,400,000 

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

18,205,500 
18,205,500 

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

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

38,735,100 
810,000 

7,203,700 
2,300,000 

11,939,800 
10,973,200 

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

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

ตารางท่ี 2    การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
จํานวนงบประมาณ
ท่ีไดรับการจัดสรร 

คิดเปนรอยละ
ของงบประมาณ
โครงการท้ังหมด 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลว 
ใหมากข้ึน 

150,000 0.15 

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  
สินคาตามความตองการของตลาด 

50,000 0.05 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง 
ของการคมนาคมทางบก 

0 0 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

10,712,000 11.06 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 26,534,500 27.41 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

41,877,200 43.26 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

6,325,000 6.53 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
และลดรายจายในการดําเนินงาน   

603,000 0.62 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการบริการประทับใจ   

1,299,000 1.34 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1,990,000 2.06 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   7,270,200 7.51 
รวมท้ังส้ิน 96,810,900 100.00 

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

 
 

 
 



สวนท่ี 3 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 

 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2560 โดยเก็บ
ขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการท้ังขอมูลในเชิงปริมาณ แลวนํามาสรุปเปนภาพรวมของ
การดําเนินงานของเทศบาล   

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

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 จํานวน 233,000,000 บาท  
โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 178 โครงการ จํานวนเงิน 96,810,900 บาท  
คิดเปน 41.55 ของจํานวนงบประมาณท้ังหมด 

 

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

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาฯ 
โครงการ 
ท่ีไดรับ 

ตามแผน 
พัฒนาฯ 

งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

2560 2561 2562 2560 2560 2560 
1. การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ 
ท่ีมีอยูแลวใหมากขึ้น 
1.1 สงเสรมิและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจ
ชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน 

2 
 
2 

- 
 
- 

- 
 
- 

1 
 
1 

500,000 
 

500,000 

150,000 
 

150,000 

2. การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน  
สินคาตามความตองการของตลาด 
2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคา 
และแรงงานตามความตองการของตลาด 

4 
 
4 

- 
 
- 

- 
 
- 

1 
 
1 

220,000 
 

220,000 

50,000 
 

50,000 

3. การเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง 
ของการคมนาคมทางบก 
3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับ 
การเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก    

1 
 
1 

 - 
 
 - 

- 
 
- 

- 
 
- 

500,000 
 

500,000 

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

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

66 
 
 

54 
 

12 

4 
 
 
2 

 
2 

4 
 
 
2 
 
2 

32 
 
 

25 
 
7 

344,868,000 
 
 

34,732,000 
 

300,136,000 

10,712,000 
 
 

10,312,000 
 

400,000 
5. การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ของชุมชน 
5.1 การสงเสรมิและสนับสนุนการศึกษาในระบบ 
ใหไดมาตรฐาน 

43 
 

43 

- 
 
- 

- 
 
- 

32 
 

32 

33,880,000 
 

33,880,000 

26,534,500 
 

26,534,500 
 

6. การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสขุภาพดี 
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   
6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพด ี
6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

62 
 

39 
23 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

38 
 

23 
15 

53,506,510 
 

45,475,510 
8,031,000 

41,877,200 
 

39,720,200 
2,157,000 

7. การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

48 
 

48 

- 
 
- 

- 
 
- 

29 
 

29 

9,485,000 
 

9,485,000 

6,325,000 
 

6,325,000 

8. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
และลดรายจายในการดําเนินงาน   
8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายได 
ของเทศบาล 

6 
 
6 

- 
 
- 

- 
 
- 

4 
 
4 

1,728,504 
 

1,728,504 

603,000 
 

603,000 

9. การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธภิาพ 
เพ่ือการบริการประทับใจ   
9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการ
ของเทศบาล 

40 
 

40 

- 
 
- 

- 
 
- 

9 
 
9 

21,186,200 
 

21,186,200 

1,299,000 
 

1,299,000 

10. การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
10.1 การสงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 
ใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ 
ในการปฏิบัติงาน 

10 
 

10 

- 
 
- 

- 
 
- 

8 
 
8 

3,615,000 
 

3,615,000 

1,990,000 
 

1,990,000 

11. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
11.1 การสงเสรมิและสนับสนุนการพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการ 

51 
51 

- 
- 

- 
- 

24 
24 

14,485,500 
14,485,500 

7,270,200 
7,270,200 

รวมท้ัง 11 ยุทธศาสตร 333 4 4 178 473,974,714 96,810,900 
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จากตารางท่ี 3 แสดงวา ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุโครงการ
ตามยุทธศาสตร ท้ัง 11 ดาน จํานวน 333 โครงการ  โดยประมาณการใชเงินงบประมาณไว 473,974,714บาท     
และในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560  ไดตั้งงบประมาณสําหรับโครงการพัฒนา 
จํานวน 178 โครงการ เปนเงินท้ังสิ้นจํานวน 96,810,900 บาท สําหรับโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา        
แสดงใหเห็นวา เทศบาลเมืองบานไผไดจัดสรรงบประมาณ โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญเนนการสงเสริมและ
พัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา              
และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซ่ึงเปนปญหาท่ีมี
ผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

 2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)        

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามแนวทางท่ีกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน  ไดนําเสนอในคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ขอมูลท่ีรวบรวมจากการรายงานผลดังกลาว จะแสดงใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนา  และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณ
เม่ือสิ้นสุด ณ ไตรมาสท่ี 2 ซ่ึงสรุปได ดังนี้  

  โครงการท่ีไดรับงบประมาณ     178  โครงการ   
 - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ       33   โครงการ     คิดเปนรอยละ  18.54  ของโครงการท้ังหมด       
 -  โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ   54   โครงการ       คิดเปนรอยละ  30.34  ของโครงการท้ังหมด 
 -  โครงการท่ียังไมดําเนินการ          88   โครงการ       คิดเปนรอยละ  49.44  ของโครงการท้ังหมด 
 -  โครงการท่ีไมดําเนินการ               3   โครงการ       คิดเปนรอยละ    1.69  ของโครงการท้ังหมด 

 

1. จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  178  โครงการ  ปรากฏวาโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 33 โครงการ (คิดเปน 18.54 %) รวมใชงบประมาณท้ังส้ิน 8,101,460.56 บาท ประกอบดวย 

(รอบแรก ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 
     

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ต้ังไว ใชงบประมาณท้ังสิ้น 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

1 
โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายนํ้าค.ส.ล. 
ซอยแยกถนนขนมจีน 

152,000 150,000.00 98.68 

2 
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายนํ้าค.ส.ล.  
ซอยหลังศาลา 

431,000 428,000.00 99.30 

3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุกซอย 15 420,000 418,000.00 99.52 

4 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุกซอย 13 79,000 77,000.00 97.47 

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

6 โครงการทอดผาปาขยะ 40,000 39,018.00 97.55 

7 โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม 30,000 29,500.00 98.33 

8 โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000 40,000.00 100.00 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ต้ังไว ใชงบประมาณท้ังสิ้น 
(บาท) 

คิดเปน
รอยละ 

9 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชน 
เทศบาลเมืองบานไผ 

75,000 73,185.00 97.58 

10 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 

170,000 169,560.00 99.74 

11 โครงการแขงขันเดิน-ว่ิง มินิมาราธอน 85,000 72,564.00 85.37 

12 โครงการจดัการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 70,000 69,273.00 98.96 

13 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ 2,089,800 2,089,800.00 100.00 

14 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 1,000,000 997,500.00 99.75 

15 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมคัรดูแลผูสูงอายุอาสาสมัครดูแล 
ผูพิการและทัศนศึกษาดูงาน 

500,000 477,259.00 95.45 

16 โครงการจดักิจกรรมวันสถาปนา อปพร. 10,000 5,000.00 50.00 

17 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ 100,000 90,627.00 90.63 

18 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสรมิบทบาท 
การพัฒนาสตร ี

200,000 163,350.00 81.68 

19 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือเสรมิสรางภาวะผูนําคณะกรรมการชุมชนและองคกร  
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

1,700,000 1,568,635.00 92.27 

20 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ 20,000 20,000.00 100.00 

21 โครงการอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ 20,000 20,000.00 100.00 

22 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 33,000 30,000.00 90.91 

23 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 12,000 บีทียู 

18,000 17,000.00 94.44 

24 โครงการจดัซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารท่ัวไป 3,100 3,100.00 100.00 

25 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 29,000 29,000.00 100.00 

26 โครงการจดัซื้อและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา โรงเรียนเทศบาล 2 ฯ 600,000 515,339.56 85.89 

27 โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด 250,000 220,350.00 88.14 

28 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด24,000 บีทียู 

66,000 60,000.00 90.91 

29 โครงการจดัซื้อรถเข็นของอเนกประสงค 4 ลอ 4,000 3,900.00 97.50 

30 โครงการจดัซื้อเครื่องพนยาแบบใชแรงดันของเหลว  
ชนิดสะพายหลัง 

26,000 26,000.00 100.00 

31 โครงการจดัซื้อเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง 57,000 57,000 100.00 

32 โครงการจดัซื้อเครื่องปมลมพรอมมอเตอรและอุปกรณ 40,000 39,000.00 97.50 

33 โครงการจดักิจกรรมวันทองถ่ินไทย 20,000 3,000.00 15.00 

 รวมใชงบประมาณท้ังสิ้น 8,478,900 8,101,460.56 95.55 
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2. จํานวนโครงการท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน 178 โครงการ ปรากฏวา โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  
จํานวน 54 โครงการ (คิดเปน 30.34  %) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 65,718,500 บาท  ประกอบดวย 
(รอบแรก ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณต้ังไว  

(บาท) 
จายจริง 

(ณ มี.ค.60) 
คิดเปนรอยละ 

1 
โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพ 
และพัฒนารายไดชุมชน 

150,000.00 6,600.00 4.40 

2 
โครงการจดัซื้อซุมตั้งพ้ืนเฉลิมพระเกียรต ิ
บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล 

300,000.00 - - 

3 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยเพียรแกวอุทิศ 253,000.00 - - 

4 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรอืง ซอย 2 357,000.00 - - 

5 โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 500,000.00 - - 

6 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล 500,000.00 259,023.00 51.80 

7 โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรยีนมหาไถศึกษาบานไผ 400,000.00 197,813.56 49.45 

8 
โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรยีน ขก.10  
ถึงหนาโรงเรียน ขก.5 

840,000.00   -    -  

9 โครงการขยายผิวจราจรหนาโรงเรยีนพระกุมารเยซ ู 130,000.00   -    -  

10 โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 20,000.00   -    -  

11 โครงการจดัการขยะอันตรายในชุมชน 60,000.00 44,540.00 74.23 

12 
โครงการปะผรุถเก็บขนขยะชนิดอัดทาย หมายเลขทะเบียน 
83-5274 ขอนแกน 

100,000.00 - - 

13 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนสงักัดเทศบาล 3,460,000.00 1,777,020.00 51.36 

14 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 1,249,500.00 515,000.00 41.22 

15 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพป. 6,628,000.00 3,409,300.00 51.44 

16 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 100,000.00 45,500.00 45.50 

17 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) 2,431,800.00 1,214,000.00 49.92 

18 
โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน  
(รายหัวสวนเพ่ิม : TOP UP) 

209,000.00 104,500.00 50.00 

19 โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน 390,900.00 195,215.00 49.94 

20 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 613,400.00 306,185.00 49.92 

21 
โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
เมืองบานไผ 

1,657,600.00 771,441.60 46.54 

22 
โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพป.
ขอนแกน เขต 2 

3,175,200.00 1,442,876.00 45.44 

23 
โครงการจดัซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผ 

488,700.00 256,195.00 52.42 

24 
โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว)  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

135,000.00 86,900.00 64.37 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณต้ังไว  

(บาท) 
จายจริง 

(ณ มี.ค.60) 
คิดเปนรอยละ 

25 
โครงการคาใชจายรณรงคเพ่ือในการรณรงคปองกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา 

39,000.00 30,000.00 76.92 

26 โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 30,000.00 25,059.00 83.53 

27 โครงการชาวบานไผ รวมใจลดการใชนํ้ามันทอดซ้ํา 30,000.00 17,340.00 57.80 

28 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก 100,000.00 - - 

29 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 27,680,400.00 9,344,700.00 33.76 

30 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการ 6,336,000.00 3,126,400.00 49.34 

31 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 270,000.00 138,000.00 51.11 

32 
โครงการจดัระเบียบการจําหนายสนิคาบนถนนทางเทา 
และการจราจร 

100,000.00 83,306.00 83.31 

33 
โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) 

20,000.00 7,000.00 35.00 

34 
โครงการกอสรางอางลางเครื่องมือศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ 

85,000.00 - - 

35 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล 50,000.00 22,095.00 44.19 

36 โครงการจดัซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบ้ิลแค็บ 4 ประต ู 787,000.00 - - 

37 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันสําคญัของชาติ 450,000.00 389,334.00 86.52 

38 โครงการจดังานประเพณีศลิปะ วัฒนธรรมทองถ่ิน 1,250,000.00 141,358.00 11.31 

39 โครงการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม 90,000.00 43,776.00 48.64 

40 โครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบานไผ 400,000.00 398,000.00 99.50 

41 โครงการจดัประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน 280,000.00 123,000.00 43.93 

42 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 220,000.00 68,639.00 31.20 

43 
สนับสนุนโครงการสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 

438,000.00 172,448.00 39.37 

44 
โครงการฝกอบรมทบทวนเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียน
ประจําชุมชน 

10,000.00 - - 

45 โครงการจดัซื้อเครื่องระบบบัตรควิอัตโนมัต ิ 250,000.00 - - 

46 
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารศูนยบริการสาธารณสุข
เทศบาลเมืองบานไผ(ตลาดสดเทศบาล 4 เดิม) 

70,000.00 - - 

47 โครงการจดัการเลือกตั้ง 50,000.00 33,430.00 66.86 

48 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ 400,000.00 17,058.00 4.26 

49 
โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 

10,000.00   -    -  

50 
โครงการกอสรางหองนํ้า-หองสวม ช้ัน 2 อาคารหอประชุม
ประชาเมืองไผ 

500,000.00   -    -  

51 โครงการจดัทําทางลาดข้ึนสําหรับผูพิการ 50,000.00   -    -  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณต้ังไว  

(บาท) 
จายจริง 

(ณ มี.ค.60) 
คิดเปนรอยละ 

52 โครงการจดัซื้อยูนิตทําฟน 300,000.00   -    -  

53 โครงการเพ่ิมและปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 99,000.00   -    -  

54 โครงการจดัซื้อรถยนตบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ลอ  1,175,000.00   -    -  

  
65,718,500.00 24,813,052.16 37.76 

 
3. จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  178  โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ียังไมดําเนินการ จํานวน 

88  โครงการ  (คิดเปน 49.44 %) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 21,363,500 บาท ประกอบดวย 
(รอบแรก ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณต้ังไว  
(บาท) 

1 โครงการอบรมอาชีพใหแกผูท่ีผานการบําบัดฟนฟูยาเสพตดิ         50,000.00  

2 โครงการหนาบาน นามอง 20,000.00 

3 โครงการสงเสริมการปลูกกลวยไทยในชุมชน เพ่ือลดภาวะโลกรอน 30,000.00 

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนทางเขาอางเก็บนํ้าหวยทราย 178,000.00 

5 โครงการกอสราง ทอระบายนํ้า ค.ส.ล.บานเก้ิง ซอย 9 273,000.00 

6 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าค.ส.ล.ซอยสมประสงค ซอย 3 589,000.00 

7 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยชาโพธ์ิพัฒนา 1,890,000.00 

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้าํค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 (ดานทิศใต) 323,000.00 

9 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. แยกซอย 13 ไปซอย 17 504,000.00 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยประปา 3 617,000.00 

11 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล. (ชวงท่ีชํารุด) ถนนยิ่งยง ซอย 8 270,000.00 

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายนํ้าค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ ซอย 9 655,000.00 

13 คาทดแทนกรณสีภาพแวดลอมเสือ่มโทรมเน่ืองจากระบบกําจดัมลูฝอย 
ของเทศบาลเมืองบานไผ 

100,000.00 

14 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจดัการขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000.00 

15 โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ 120,000.00 

16 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 200,000.00 

17 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี 
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 

300,000.00 

18 โครงการจดัทําศูนยการเรยีนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท. 50,000.00 

19 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD) 1,500,000.00 

20 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 80,000.00 

21 โครงการคาใชจายการพัฒนา/ปรบัปรุงหองสมุด 200,000.00 
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ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณต้ังไว  
(บาท) 

22 โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสรมิกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

50,000.00 

23 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานโรงเรียน 
ในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 2 

280,000.00 

24 โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
คณะกรรมการบรหิารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

100,000.00 

25 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู 100,000.00 

26 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน 675,800.00 

27 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน 404,600.00 

28 โครงการกอสรางสระวายนํ้าพรอมหลังคาคลมุ 800,000.00 

29 โครงการจัดซ้ือเครื่องเลนพัฒนาการเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 350,000.00 

30 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะและดนตร ี 100,000.00 

31 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมสงเสรมิการอาน 400,000.00 
32 โครงการจดัการการแขงขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาเกมส 50,000.00 

33 โครงการเมืองจักรยานเพ่ือสุขภาพ 100,000.00 

34 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 20,000.00 

35 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอ เด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 50,000.00 

36 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 40,000.00 

37 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 50,000.00 

38 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภยัพิบัติและปญหาความเดือดรอน  
ยากจนและผูดอยโอกาส 

700,000.00 

39 โครงการกอสรางสนามกีฬาเซปกตะกรอพรอมอุปกรณกีฬา 100,000.00 

40 โครงการจดัการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คนและเซปกตะกรอเพ่ือประชาชน 150,000.00 

41 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิกิจกรรมคาใชจายสําหรบัสงเสริมบําบัด
ฟนฟูผูเสพ /ผูตดิยาเสพติด 

80,000.00 

42 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)  400,000.00 

43 โครงการอุดหนุนยาเสพติด 105,000.00 

44 โครงการติดตั้งและซอมแซมรางระบายนํ้าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 60,000.00 

45 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบานไผ 200,000.00 

46 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 
อนุบาลสาธิตฯ 

200,000.00 

47 โครงการเสรมิสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 50,000.00 

48 โครงการฝกอบรมยุวอปพร. และยวุเทศกิจ 25,000.00 

49 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอัคคภีัยวาตภัย อุทกภัย 15,000.00 

50 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 50,000.00 

 



-19- 

 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณต้ังไว  
(บาท) 

51 โครงการจดักิจกรรมศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาลเมืองบานไผ 80,000.00 

52 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล 30,000.00 

53 โครงการสงเสริมพนักงานครูพนักงานเทศบาลและนักเรยีนสังกัดเทศบาล 
เขารวมแขงขันกีฬา 

15,000.00 

54 โครงการแขงขันกีฬาทองถ่ินสัมพันธ 60,000.00 

55 โครงการประชุมสภาพลเมืองเทศบาลเมืองบานไผ 50,000.00 

56 โครงการกฎหมายควรรู 80,000.00 

57 โครงการจดัการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวมและทัศนศึกษาดูงาน 50,000.00 

58 โครงการเฉลิมพระเกียรตเิทิดไทองคราชัน เน่ืองในวโรกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 

100,000.00 

59 โครงการเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาส
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

100,000.00 

60 โครงการสํารวจขอมลูพ้ืนฐานชุมชนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 10,000.00 

61 โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

20,000.00 

62 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายไดระหวางเรียน 350,000.00 

63 โครงการอบรมอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 30,000.00 

64 โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 150,000.00 

65 โครงการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 39 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 30,000.00 

66 โครงการไผแสนกอ 100,000.00 

67 โครงการวันเยาวชน 100,000.00 

68 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 100,000.00 

69 โครงการจดังานประพณีบุญบ้ังไฟ-ตะไลยักษ 160,000.00 

70 โครงการภาษีคืนกําไรใหประชาชน 50,000.00 

71 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 100,000.00 

72 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดจากแหลงรายไดเดิม 15,000.00 

73 โครงการจดัซื้อโตะ-เกาอ้ีนักเรียนระดับประถมศึกษา 121,000.00 

74 โครงการหอกระจายขาวแบบไรสาย พรอมติดตั้ง 675,000.00 

75 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการเรียนรูและแกไขปญหา 100,000.00 
76 โครงการฝกอบรมคณุธรรมจริยธรรมแกพนักงานและลูกจาง 100,000.00 

77 โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูทักษะ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน
ท้ังภายในประเทศและตางประเทศของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจางและครเูทศบาล  

800,000.00 

78 โครงการคดัเลือกพนักงานดีเดน 5,000.00 
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ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณต้ังไว  
(บาท) 

79 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงานดานการเงิน การคลัง และการพัสดุ 25,000.00 

80 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับกระบวนการจัดซื้อจดัจาง 50,000.00 

81 โครงการจางเหมาเปลี่ยนถังรถบรรทุกนํ้าขนาดความจไุมนอยกวา 6,000 ลิตร 
พรอมทําสีท้ังคัน 

700,000.00 

82 โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล 33,600.00 

83 โครงการจดัซื้อกลองวิดีโอ 80,000.00 

84 โครงการจดัซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดภายนอก(SAN) 80,000.00 

85 โครงการจดัซื้อสแกนเนอรสาํหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบท่ี 1 20,000.00 

86 โครงการจดัซื้อตูลําโพงลอลากอเนกประสงคมีแอมปในตัว 9,500.00 

87 โครงการจดัซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล (รถตู) ไมเกิน 7 ท่ีน่ัง 2,400,000.00 

88 โครงการซอมรถดดูโคลน ทะเบียน 83-1397 680,000.00 

 งบประมาณต้ังไวท้ังสิ้น 21,363,500.00 
 

หมายเหตุ  :  กําหนดดําเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – ตุลาคม 2560) 
 

4. จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  178  โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ีไมดําเนินการ จํานวน     
3  โครงการ (คิดเปน 1.69  %) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 1,250,000 บาท ประกอบดวย 
(รอบแรก ตลุาคม 2559 - มีนาคม 2560) 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว เหตุผลท่ีไมดําเนินการ 

    (บาท)  

1 โครงการเปลี่ยนโคมและหลอดไฟฟาประหยดัพลังงาน  
ชนิด LED 

500,000.00 เน่ืองจากหลอดไฟฟาท่ีตั้งงบประมาณไว   
มีคุณลักษณะไมตรงตามมาตรฐานของการ
ไฟฟาสวนภมูิภาค ไมสามารถติดตัง้ได จึงไมได
ดําเนินการ และไดโอนเงินงบประมาณใหแก
กองการศึกษาเพ่ือกอสรางรั้วรอบบริเวณ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเก้ิง)  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 

600,000.00 เปนโครงการท่ีมีความเสี่ยงท่ี สตง.จะเรียกเงินคืน 
จึงไมไดดําเนินการ และไดโอนงบประมาณ 
ไปเพ่ิมในโครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบานไผ 
และโครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ 
ทัศนศึกษาดูงาน 

3 โครงการเรารักบานไผ 150,000.00 เดิมจะการดาํเนินการในเดือนกุมภาพันธ  
แตเน่ืองจากเปนชวงไวอาลัยแดพระบาทสมเด็จ-
พระเจาอยูหัวฯ (รัชกาลท่ี 9) จึงไมไดดําเนินการ 

 งบประมาณต้ังไวท้ังสิ้น 1,250,000.00  
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แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณและจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ

แลวเสร็จของแตละยุทธศาสตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นไดวา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ – 
ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ – 
ยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ – 
ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.88 
ยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 32 โครงการ แลวเสร็จ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 9.38 
ยุทธศาสตรท่ี 6 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 38 โครงการ แลวเสร็จ 6 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.79 
ยุทธศาสตรท่ี 7 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 29 โครงการ แลวเสร็จ 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 13.79 
ยุทธศาสตรท่ี 8 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 4 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ - 
ยุทธศาสตรท่ี 9 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 9 โครงการ แลวเสร็จ 3 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 
ยุทธศาสตรท่ี 10 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 8 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ - 
ยุทธศาสตรท่ี 11 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 24 โครงการ แลวเสร็จ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 41.67 
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แผนภูมิท่ี 2  แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภูมิท่ี 2 จะเห็นไดวา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 งบประมาณตั้งไว 150,000 บาท จายจริง 6,600 บาท คิดเปนรอยละ 4.40 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 2 งบประมาณตั้งไว 50,000 บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 3 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 4 งบประมาณตั้งไว 10,712,000 บาท จายจริง 1,742,394.56 บาท คิดเปนรอยละ 16.27 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 5 งบประมาณตั้งไว 26,534,500 บาท จายจรงิ 10,406,877.60 บาท คิดเปนรอยละ 39.22 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 6 งบประมาณตั้งไว 41,877,200 บาท จายจริง 16,505,296.00 บาท คิดเปนรอยละ 39.41 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 7 งบประมาณตั้งไว 6,325,000 บาท จายจริง 2,989,719.00 บาท คิดเปนรอยละ 47.27 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 8 งบประมาณตั้งไว 603,000 บาท จายจริง 172,448.00 บาท คิดเปนรอยละ 28.60 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 9 งบประมาณตั้งไว 1,299,000 บาท จายจริง 70,000 บาท คิดเปนรอยละ 5.39 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 10 งบประมาณตั้งไว 1,299,000 บาท จายจริง 50,488.00 บาท คิดเปนรอยละ 2.54 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
ยุทธศาสตรท่ี 11 งบประมาณตั้งไว 7,270,200 บาท จายจริง 970,689.56 บาท คิดเปนรอยละ 13.35 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
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2) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2560 

โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2560 มีจํานวนท้ังสิ้น 
14 โครงการ งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 11,047,000 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณตั้งไว

ท้ังส้ิน (บาท) 
ท่ีมาของ

งบประมาณ 

1 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 4 1,386,000.00 เงินสะสม 

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 1 1,218,000.00 เงินสะสม 

3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ถนนประชาอุทิศ 2 1,434,000.00 เงินสะสม 

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 6 517,000.00 เงินสะสม 

5 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 ฯ 254,000.00 เงินสะสม 

6 
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย  
(ฝงดานทิศตะวันออกสวนท่ีเหลือ) 

788,000.00 เงินสะสม 

7 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมชนพัฒนา 1 462,000.00 เงินสะสม 

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักด ี 315,000.00 เงินสะสม 

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 7 462,000.00 เงินสะสม 

10 
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสงทองประชาสรรค  
(ดานทิศเหนือ) 

1,794,000.00 เงินสะสม 

11 
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยศรีบุญเรือง  
(ดานทิศตะวันออก) 

315,000.00 เงินสะสม 

12 
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรอบรั้งโรงเรียนบานเก้ิง  
(บานเก้ิงซอย 6) 

959,000.00 เงินสะสม 

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเอ่ียมไพบลูย ซอย 2 672,000.00 เงินสะสม 

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเก้ิง ซอย 12/1 471,000.00 เงินสะสม 

 

รวมงบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 11,047,000.00  
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