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คํานํา 
 

                 แผนพัฒนาเทศบาลสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลท่ีมี
ความสัมพันธ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ภายใตวิสัยทัศน “ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน เมืองนาอยู แหลงเรียนรู    
คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ” และเม่ือแผนพัฒนามีการแปลงสูการปฏิบัติในรูปของงบประมาณรายจายประจําป
แลว การติดตามและประเมินผลจะเปนกระบวนการสําคัญในการติดตามความกาวหนา ปญหาอุปสรรคและผลสัมฤทธิ์
ของงาน ซ่ึงขอมูลจากการติดตามประเมินผลท่ีได ผูบริหารสามารถนําไปใชประกอบการกําหนดนโยบาย และเปน
ขอมูลปอนกลับใหผูเก่ียวของทุกฝายไดปรับแนวทางการดําเนินงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม 
 

                เทศบาลเมืองบานไผ หวังเปนอยางยิ่งวา “เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองบานไผ ประจําป 2561” จะชวยสรางความรู ความเขาใจ ในการบริหารงานทองถ่ิน และนําไปสูการมี
สวนรวมในการพัฒนาใหเกิดกับทุกภาคสวนของสังคม เพ่ือใหเทศบาลมีการพัฒนาท่ียั่งยืน ชุมชนมีความเขมแข็ง     
และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนไป 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

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

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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

                  (11) นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสงา ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน   กรรมการ/เลขานุการ 
  

 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

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

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผไดมีการประชุมเพ่ือกําหนด
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผล  โดยพิจารณาใหใชคูมือการติดตามและประเมินผลฯ ของกรม-
สงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนหลักในการพิจารณากําหนดวิธีการและหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   
 

วิธีการติดตามและประเมินผล 
 1. การติดตาม (Monitoring)  เปนการติดตามเพ่ือใหทราบวาหนวยงานตางๆ ไดดําเนินงานตาม

โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนดําเนินการประจําปหรือไม 
หรือมีปญหาขอขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไว โดยใหทุกหนวยงานในสังกัด
เทศบาลเมืองบานไผจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาเปน 4 ไตรมาส ดังนี้ 

ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม-ธันวาคม 2560)  รายงานภายในเดือนมกราคม 2561 
ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม-มีนาคม 2561)  รายงานภายในเดือนเมษายน 2561 
ไตรมาสท่ี 3  (เมษายน-มิถุนายน 2561)  รายงานภายในเดือนกรกฎาคม 2561 

  ไตรมาสท่ี 4  (กรกฎาคม-กันยายน 2561)  รายงานภายในเดือนตุลาคม 2561 
      

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

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

       2.2  การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จใน    
การดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร
การพัฒนา 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. การติดตามประเมินความสําเร็จตามยุทธศาสตรการพัฒนา    
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ จะดําเนินการประเมินผล     
ปละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใด         
ท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จ
หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือนําเสนอ
ตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาครั้งตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สวนที่ 2 

แนวทางการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 
 เทศบาลเมืองบานไผไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนพัฒนา   
สี่ป (พ.ศ. 2561-2564)  โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนากับนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมือง     
บานไผท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาล วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) และการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปสําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ เพ่ือจัดทําเปนรายงานการติดตามและ
ประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในยุทธศาสตรตางๆ ท่ีไดรับการจัดสรร
งบประมาณ 
 ในสวนท่ี 2 นี้  จึงเปนการสรุปนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  วิสัยทัศน และยุทธศาสตร   
การพัฒนา และการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนา      
ท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  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 มาประยกุตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพ่ือใหบุคลากรและเทศบาล
เมืองบานไผ เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจ
ตอประชาชนผูรับบริการ  ซ่ึงถือเปนหัวใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล     
ใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด รวมวางแผน  และรวมตัดสินใจ สงเสริม
ใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีท้ังในการรวมบริหารจัดการและ        
รวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
  1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยจะให
ความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยางเปนธรรม
และท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับความตองการและสภาพ
ความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี 
  1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชน     
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว  
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 2. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมีมาตรฐาน
และมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดต้ังไฟฟา
สาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 
  2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็น
และประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมในการรับ
สถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยอยาง
ทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพ่ือไวเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการเกษตร 
  2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพ่ือเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบ
ปายรานคายานชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพ่ือให
สอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง 
  2.4  ดูแลจัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาลสงเสริม     
การสรางผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
 

3. นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัว  สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรม
ของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพใหมี
ความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย 
  3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการ
สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางท่ัวถึง เพ่ือใหคน
ในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝาระวังไมใหเกิดปญหาสังคม 
อาชญากรรมและยาเสพติด 
  3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือปองกันการเกิด
อุบตัิเหตุและอาชญากรรม 
  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.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและกลยุทธการพัฒนาในชวงส่ีป   
 เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. 2561-2564) 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 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสี่ารถในการปฏิบัติงาน  
 ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
   

 โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  เทศบาลเมืองบานไผไดจัดลําดับความสําคัญในการ
พัฒนาตามกลยุทธตาง ๆ  ดังนี้ 

  1. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 
                1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากข้ึน  

2. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคาตามความตองการของตลาด    
 2.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด  

3. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก    
  3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก      

4. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน    

  4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว   
  4.2 การสงเสริมและสนับสนนุการบริหารจัดการขยะ 
 5. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน  
  5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 

6. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 

  6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 
  6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

7. กลยุทธตามยุทธศาสตรการสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 
  7.1 สงเสริมและสนับสนนุใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

8. กลยุทธตามยุทธศาสตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 
  8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 

9. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 
  9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 
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10. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน 
10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถใน      
การปฏิบัติงาน 

 11. กลยุทธตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
  11.1 การสงเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

4. การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวนท้ังสิ้น  
240,000,000 บาท โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1   แสดงรายจายจําแนกตามแผนงาน 
 

ดาน/แผนงาน 

 

จายจริง 

ป 2559 

จายจริง 

ป 2560 

ประมาณการ 

ป 2561 
ดานบริหารท่ัวไป (รวม) 
- แผนงานบริหารท่ัวไป 
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ดานบริการชุมชนและสังคม (รวม) 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุขฯ 
- แผนงานสังคมสงเคราะห 
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
- แผนงานการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ 
ดานเศรษฐกิจ (รวม) 
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
- แผนงานการพาณิชย 
ดานดําเนินงานอ่ืน  (รวม) 
- งบกลาง 

49,073,438.98 
40,031,233.86 
9,042,205.12 

97,971,057.57 
52,469,705.44 
6,773,014.45 

47,597.00 
31,389,229.81 
4,601,891.87 
2,689,619.00 

14,726,304.65 
14,206,638.87 

519,665.78 
15,716,047.91 
15,716,047.91 

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

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

139,757.00 
34,507,283.11 
5,682,608.40 
2,335,470.00 

10,151,437.21 
9,480,898.58 

670,538.63 
50,138,939.61 
50,138,939.61 

47,392,300 
37,911,600 
9,480,700 

111,544,300 
62,784,500 
8,569,600 

110,000 
32,711,600 
5,608,600 
1,760,000 

27,166,000 
25,813,900 
1,352,100 

53,897,400 
53,897,400 

รวมท้ังส้ิน 177,486,849.11 208,029,151.81 240,000,000 
  
 หนวยงานตางๆ  ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผไดนํางบประมาณ จํานวน 240,000,000 บาท ท่ีไดรับ
จัดสรรนี้ ไปใชในการดําเนินงานตามหนาท่ีความรับผิดชอบ ท้ังในสวนท่ีเปนงานบริการท่ีมีลักษณะเปนงานประจํา  
และการดําเนินกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามโครงการพัฒนาตางๆ เพ่ือตอบสนองนโยบายของผูบริหารเทศบาลท่ีไดแถลง
ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลท้ัง 11 ดาน   
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 ซ่ึงในตารางท่ี 1 จะเปนการแสดงขอมูลการจัดสรรงบประมาณเฉพาะท่ีใชในการดําเนินงานตามโครงการ
พัฒนาตางๆ  ในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลอง กับนโยบาย
ของผูบริหารและการจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนาในชวงสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามท่ีไดกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)  ดังท่ีไดกลาวขางตน 

ตารางท่ี 2  การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตร  
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 

23,707,000 24.19 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 27,250,200 27.80 
ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี  
และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   

40,431,000 41.25 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

3,255,000 3.32 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 
และลดรายจายในการดําเนินงาน   

578,000 0.59 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือการบริการประทับใจ   

85,000 0.09 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1,540,000 1.57 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   973,600 0.99 
รวมท้ังส้ิน 98,019,800 100.00 

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

 
 

 
 



สวนท่ี 3 
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2561 

 

 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ประจําป 2561 โดยเก็บ
ขอมูลการดําเนินงานตามโครงการตางๆ ของทุกสวนราชการท้ังขอมูลในเชิงปริมาณ แลวนํามาสรุปเปนภาพรวมของ
การดําเนินงานของเทศบาล   

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1)  โครงการพัฒนาท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) ไดกําหนดแนวทางใหทองถ่ินนําแผนพัฒนาสี่ป มาใชเปนกรอบในการ
จัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ดังนั้น ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา  
จึงใชแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เปนหลักในการพิจารณา โดยแสดงขอมูลใหเห็นจํานวนโครงการและ
งบประมาณท่ีไดบรรจุไวในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) (โดยเฉพาะโครงการท่ีมีเปาหมายในการดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561) เปรียบเทียบกับจํานวนโครงการและงบประมาณไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2561 และแสดงขอมูลการดําเนินการและการใชงบประมาณจริง โดยแยกตามแนวทางการพัฒนาและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 240,000,000 บาท  
โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 141 โครงการ จํานวนเงิน 98,019,800 บาท  
คิดเปน 40.84 ของจํานวนงบประมาณท้ังหมด 

 

     ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนโครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) (รวมเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี 1-2) ท่ีมีเปาหมายในการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และจํานวนโครงการท่ีไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ 

ยุทธศาสตรและแผนงาน จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 
 ตาม

แผนพัฒนา 
โครงการ 
ท่ีไดรับ 

ตามแผนพัฒนา งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญ 
ท่ีมีอยูแลวใหมากขึ้น 
1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
2. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
 
0 
1 

 
 
0 
1 

 
 

0 
150,000 

 
 

0 
150,000 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน 
สินคาตามความตองการของตลาด 
1. แผนงานสรางความเขมแข็งชุมชน 

 
 
2 

 
 
1 

 
 

150,000 

 
 

50,000 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเตรียมความพรอมกับการเปน
ศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 
 
0 

 
 
0 

 
 

0 

 
 

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

 
 
 
2 
2 
41 
20 

 
 
 
1 
0 
14 
9 

 
 
 

650,000 
100,000 

37,832,000 
257,567,000 

 
 
 

500,000 
0 

23,242,000 
1,365,000 
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ยุทธศาสตรและแผนงาน จํานวนโครงการ จํานวนงบประมาณ 

 ตาม
แผนพัฒนา 

โครงการ 
ท่ีไดรับ 

ตามแผนพัฒนา งบประมาณ 
ท่ีไดรับ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของชุมชน 
1. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
2. แผนงานการศึกษา 

 
 
1 
45 

 
 
1 
39 

 
 

150,000 
34,188,300 

 
 

270,000 
26,510,200 

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

 
 
7 
3 
3 
4 
2 
9 
17 

 
 
6 
2 
2 
4 
2 
3 
8 

 
 

755,000 
439,000 
240,000 

40,389,800 
850,000 

1,560,000 
4,875,000 

 
 

505,000 
400,000 
150,000 

38,106,000 
90,000 

110,000 
940,000 

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

 
 

21 
2 
10 
1 
1 
9 
3 
1 

 
 

14 
1 
9 
1 
1 
6 
0 
1 

 
 

2,160,000 
250,000 

3,090,000 
20,000 

100,000 
1,680,000 

300,000 
50,000 

 
 

1,005,000 
150,000 

1,450,000 
20,000 

100,000 
590,000 

0 
50,000 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได
และลดรายจายในการดําเนินงาน   
1. แผนงานเคหะและชุมชน 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 
1 
5 

 
 
1 
1 

 
 

453,504 
305,000 

 
 

438,000 
100,000 

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

 
 
3 
1 
5 

 
 
0 
1 
2 

 
 

650,000 
100,000 
830,000 

 
 

0 
50,000 
35,000 

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

 
 
1 
7 
1 

 
 
1 
5 
0 

 
 

400,000 
2,955,000 

500,000 

 
 

400,000 
1,130,000 

0 
ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ   
1. แผนงานการศึกษา 
2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
3 
7 

 
1 
3 

 
1,133,600 
1,950,000 

 
33,600 
80,000 

รวมท้ัง 11 ยุทธศาสตร 242 141 396,923,204 98,019,800 
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จากตารางท่ี 3 แสดงวา ในแผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลเมืองบานไผ ไดบรรจุโครงการ
ตามยุทธศาสตร ท้ัง 11 ดาน จํานวน 242 โครงการ ประมาณการงบประมาณไวท้ังสิ้น 396,923,204 บาท ไดนํามา  
ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 141 โครงการ เปนจํานวน
เงินท้ังสิ้น 98,019,800 บาท คิดเปนรอยละ 58.26 ของโครงการท้ังหมด และคิดเปนรอยละ 24.69 ของประมาณการ
ท้ังหมด สําหรับโครงการตามยุทธศาสตรการพัฒนา แสดงใหเห็นวาเทศบาลเมืองบานไผไดจัดสรรงบประมาณ       
โดยพิจารณาตามลําดับความสําคัญเนนการสงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ซ่ึงเปนปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคมเปนอยางมาก และรวมถึงการพัฒนาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอมในสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท 

 2)  การติดตามประเมินผลโครงการพัฒนา (ตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561)        

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

  โครงการท่ีไดรับงบประมาณ     141  โครงการ   
 - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ       34   โครงการ     คิดเปนรอยละ  24.11  ของโครงการท้ังหมด   
      - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ 39   โครงการ     คิดเปนรอยละ  27.66  ของโครงการท้ังหมด   
 -  โครงการท่ียังไมดําเนินการ          66   โครงการ       คิดเปนรอยละ  46.81  ของโครงการท้ังหมด 
 -  โครงการท่ีไมดําเนินการ              2   โครงการ       คิดเปนรอยละ    1.42  ของโครงการท้ังหมด 

 

2.1 จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  141  โครงการ  ปรากฏวาโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
จํานวน 34 โครงการ (คิดเปน 24.11 %) รวมใชงบประมาณท้ังส้ิน 3,758,806 บาท ประกอบดวย 

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

ใชงบประมาณ
ท้ังสิ้น 

คิดเปน 
รอยละ 

   (บาท) (บาท)   

1 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ9  
(ตอจากทอเดิม) 

154,000 153,500.00 99.68 

2 
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล. 
ถนนสมหวัง-สังวาลย ซอย 4 

103,000 102,000.00 99.03 

3 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล.ซอยปฏิพงษ  
(ฝงทิศตะวันตก) 

423,000 422,500.00 99.88 

4 โครงการทอดผาปาขยะ 45,000 43,018.00 95.60 

5 โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม 30,000 29,140.00 97.13 

6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด 200,000 200,000.00 100.00 

7 โครงการคาใชจายในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 30,000 30,000.00 100.00 

8 
โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กเทศบาลเมืองบานไผ 

263,500 263,500.00 100.00 
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ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

ใชงบประมาณ
ท้ังสิ้น 

คิดเปน 
รอยละ 

   (บาท) (บาท)   

9 โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 40,000 40,000.00 100.00 

10 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู 100,000 100,000.00 100.00 

11 
โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสรมิกิจกรรมรักการอาน 
ในสถานศึกษาฯ 

50,000 50,000.00 100.00 

12 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพ้ืนฐานสําหรับนักเรียนยากจน 108,000 48,000.00 44.44 

13 
โครงการพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 
เมืองบานไผ 

100,000 88,330.00 88.33 

14 
โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 

270,000 266,480.00 98.70 

15 โครงการจดักิจกรรมสถาปนาวัน อปพร. 10,000 10,000.00 100.00 

16 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอัคคภีัย วาตภัย อุทกภยั 15,000 10,650.00 71.00 

17 อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรบานไผ 500,000 500,000.00 100.00 

18 อุดหนุนอําเภอบานไผ 25,000 25,000.00 100.00 

19 อุดหนุนจังหวัดขอนแกน 30,000 30,000.00 100.00 

20 โครงการจดัการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 70,000 48,360.00 69.09 

21 
โครงการจดัการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน และเซปกตะกรอ 
เพ่ือประชาชน 

100,000 57,462.00 57.46 

22 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 50,000 13,105.00 26.21 

23 โครงการเรารักบานไผ 100,000 99,740.00 99.74 

24 
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสรมิบทบาท 
การพัฒนาสตร ี

50,000 127,075.00 254.15 

25 
โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือเสรมิสรางภาวะผูนําคณะกรรมการชุมชนและองคกรในเขต
เทศบาลเมืองบานไผ 

400,000 157,605.00 39.40 

26 โครงการอบรมเกษตรทฤษฏีใหมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 200,000 12,195.00 6.10 

27 โครงการจดังานวันเด็กแหงชาต ิ 150,000 105,876.00 70.58 

28 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง 100,000 21,236.00 21.24 

29 โครงการจดังานประเพณีบุญกุมขาวใหญ 100,000 37,000.00 37.00 

30 โครงการจดังานวันสงทายปเกาตอนรับวันข้ึนปใหม 50,000 32,647.00 65.29 

31 อุดหนุนวัดศรีบุญเรือง 50,000 50,000.00 100.00 

32 อุดหนุนวัดโพธ์ิชัยบานไผ 20,000 20,000.00 100.00 

33 
โครงการฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูพัฒนาทักษะ และประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล 
ลูกจาง พนักงานจาง  

600,000 530,787.00 88.46 

34 โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล 33,600 33,600.00 100.00 

รวมท้ังสิ้น 4,570,100 3,758,806.00 82.25 
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2.2 จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  141  โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ  
จํานวน 39 โครงการ (คิดเปน 27.66 %) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 26,728,905.40 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ต้ังไว 
จายจริง  

ณ มี.ค.61 
คิดเปน
รอยละ 

   (บาท)  (บาท) 
 

1 
โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชนใน
เขตเทศบาลเมืองบานไผ 

         
150,000  

           
21,205.00  

       
14.14  

2 
โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก (ฝงทิศ
ตะวันตก) (ชวงท่ี 2) 

         
915,000  

- - 

3 
โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก 
ซอย 4 

      
1,500,000  

- - 

4 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยราชครู (ชวงท่ี 2) 
         

581,000  
- - 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโนนสวาง 
      

1,400,000  
- - 

6 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ซอยสองพ่ีนอง 
         

665,000  
- - 

7 โครงการกอสรางทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนแจงสนิท (บานไผ - ชนบท) 
      

5,250,000  
- - 

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายนํ้า ค.ส.ล. ถนนบานเก้ิง ซอย 7 
         

380,000  
- - 

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยมุกดา - บุษรารีสอรท 
         

471,000  
- - 

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนประเสริฐแกวอุทิศ 
         

500,000  
- - 

11 เงินอุดหนุนคาขยายเขตประปา 
         

500,000  
- - 

12 เงินอุดหนุนคาขยายเขตไฟฟา 
         

500,000  
- - 

13 โครงการจดัการขยะมลูฝอยในชุมชน 
          

40,000  19,230.00 
       

48.08  

14 โครงการจดัการขยะอันตรายในชุมชน 
          

60,000  49,600.00 
       

82.67  

15 โครงการรวมพลังลดโลกรอน 
          

40,000  
                      
-    

           
-    

16 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรยีน 
         

610,300  
         

305,140.00  
       

50.00  

17 โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน 
         

386,300  
         

193,105.00  
       

49.99  

18 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัว) 
      

2,419,100  
       

1,209,550.00  
       

50.00  

 

 



-16- 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ต้ังไว 
จายจริง  

ณ มี.ค.61 
คิดเปน
รอยละ 

   (บาท)  (บาท) 
 

19 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรยีนการสอน (รายหัวสวนเพ่ิม : Top Up) 
         

208,000  
         

104,000.00  
       

50.00  

20 โครงการอาหารกลางวันโรงเรยีนสงักัดเทศบาล 
      

3,572,000  
       

1,835,720.00  
       

51.39  

21 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 
         

759,500  
         

319,300.00  
       

42.04  

22 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 
      

1,712,000  
         

357,438.76  
       

20.88  

23 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
      

3,311,200  
         

684,899.04  
       

20.68  

24 โครงการจดัซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมอืงบานไผ 
         

300,000  
           

62,213.90  
       

20.74  

25 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
      

6,912,000  
       

3,327,120.00  
       

48.14  

26 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
          

20,000  
             

2,450.00  
       

12.25  

27 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล 
          

50,000  
           

86,783.70  
     

173.57  

28 โครงการชาวบานไผรวมใจลดการใชนํ้ามันทอดซ้ํา 
          

30,000  
           

24,180.00  
       

80.60  

29 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 
          

30,000  
           

11,180.00  
       

37.27  

30 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก 
          

50,000  
           

44,254.00  
       

88.51  

31 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ 
    

29,000,000  
     

13,968,500.00  
       

48.17  

32 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการคนพิการ 
      

7,968,000  
       

3,556,000.00  
       

44.63  

33 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 
         

288,000  
         

135,000.00  
       

46.88  

34 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ 
         

850,000  
                      
-    

           
-    

35 โครงการจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันสําคญัของชาติ 
         

300,000  
           

86,922.00  
       

28.97  

36 โครงการจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม 
         

150,000  
           

71,226.00  
       

47.48  

37 
โครงการจดัการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม  
และทัศนศึกษาดูงาน 

          
50,000  

               
864.00  

        
1.73  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ

ต้ังไว 
จายจริง  

ณ มี.ค.61 
คิดเปน
รอยละ 

   (บาท)  (บาท) 
 

38 โครงการจดัประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน 
         

280,000  
         

115,200.00  
       

41.14  

39 
สนับสนุนโครงการสงเสริมการมสีวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม
และเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 

         
438,000  

         
137,824.00  

       
31.47  

รวมท้ังสิ้น 72,646,400 26,728,905.40 36.79 

 
2.3 จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน  141  โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ียังไมดําเนินการ  

จํานวน 66 โครงการ (คิดเปน 46.81 %) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 10,788,300 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว 

     (บาท) 

1 โครงการอบรมอาชีพใหแกผูท่ีผานการบําบัดฟนฟูยาเสพตดิ                50,000  

2 โครงการกอสรางอาคารประกอบอาหารพรอมอางลางจาน               500,000  

3 โครงการกอสรางโรงจอดรถกองชาง เทศบาลเมืองบานไผ                900,000  

4 คาทดแทนกรณสีภาพแวดลอมเสือ่มโทรมเน่ืองจากระบบกําจดัขยะมูลฝอยฯ               100,000  

5 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานกําจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                50,000  

6 โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา               200,000  

7 
โครงการอบรมสมัมนาและศึกษาดงูานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 

              200,000  

8 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน (SBMLD)            1,000,000  

9 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสู 
ประเทศไทย 4.0 ระดับสถานศึกษา               900,000  

10 
โครงการสงเสริมการจัดกระบวนการเรยีนการสอนการบรหิารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง" สู "ศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"               200,000  

11 โครงการสงเสริมการจัดทําศูนยการเรียนรูเฉลิมพระเกียรต ิ               500,000  

12 โครงการสงเสริมกิจกรรมของศูนยการเรยีนรูดานการทองเท่ียวในสถานศึกษา               100,000  

13 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน               404,500  

14 
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาดีเดน               250,000  

15 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน               668,800  

16 
โครงการพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาอิเล็กทรอนิกสเพ่ือเขาสูประเทศไทย 4.0 
ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน               450,000  

17 โครงการจดัการแขงขันทักษะทางวิชาการและกิจกรรมสงเสริมการอาน               200,000  

18 อุดหนุนโรงเรียนบานไผ                80,000  

19 อุดหนุนโรงเรียนบานไผแสงทองประชาสรรค                35,000  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว 

     (บาท) 

20 อุดหนุนโรงเรียนบานเก้ิง                30,000  

21 อุดหนุนโรงเรียนบานไผประถมศึกษา                35,000  

22 อุดหนุนโรงเรียนวัดจันทรประสิทธ์ิ                35,000  

23 อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบานไผยิ่งยงอุทิศ                35,000  

24 อุดหนุนโรงเรียนจตรุมติรบานไผ                35,000  

25 อุดหนุนโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ                35,000  

26 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองลมุพุก                35,000  

27 โครงการจดัระเบียบการจําหนายสนิคาบนถนนทางเทาและการจราจร               290,000  

28 
โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 2  
อนุบาลสาธิตฯ               200,000  

29 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนเทศบาลบานไผ               200,000  

30 โครงการแขงขันเดิน-ว่ิง มินิมาราธอน                85,000  

31 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีนประถมศึกษาเกมส                50,000  

32 โครงการฝกทักษะกีฬาข้ันพ้ืนฐานสําหรับเด็กและเยาวชน                50,000  

33 โครงการสงเสริมภมูิปญญาทองถ่ิน               150,000  

34 โครงการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสุงอาย ุคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ                40,000  

35 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน สตรีและความรุนแรงในครอบครัว                50,000  

36 โครงการจดักิจกรรมวันทองถ่ินไทย                20,000  

37 โครงการจดักิจกรรมวันเทศบาล                30,000  

38 โครงการกฎหมายควรรู 80,000 

39 
โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยสีารสนเทศแกเยาวชนและ
ประชาชนในเขตเทศบาล 10,000 

40 
โครงการเสรมิสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

               20,000  

41 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทําของนักเรียน นักศึกษา ใหมีรายไดระหวางเรียน                 350,000  

42 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 39 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ                30,000  

43 โครงการวันเยาวชน               100,000  

44 โครงการสํารวจขอมลูพ้ืนฐานชุมชนเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน                10,000  

45 โครงการอบรมอนุรักษและขยายพันธุโคชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ                30,000  

46 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน               100,000  

47 
โครงการสงเสริมพนักงานครเูทศบาล,พนักงานเทศบาล และนักเรียนสังกัดเทศบาล 
เขารวมแขงขันกีฬา                15,000  

48 โครงการจดังานประเพณีแหเทียนพรรษา               150,000  

49 โครงการจดังานวันสงกรานต               250,000  
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว 

     (บาท) 

50 โครงการจดังานประเพณีบุญบ้ังไฟ-ตะไลยักษ ชุมชนหนองลุมพุก                60,000  

51 โครงการจดังานประเพณีบุญบ้ังไฟ-ตะไลยักษ ชุมชนหมูสี่พัฒนาและชุมชนโพธ์ิสวรรค               100,000  

52 อุดหนุนวัดโพธ์ิศิรโิสภณ                20,000  

53 อุดหนุนวัดปาชัยวารินทร                20,000  

54 อุดหนุนวัดเอ่ียมไพบูลย                50,000  

55 อุดหนุนวัดจันทรประสิทธ์ิ                20,000  

56 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน               100,000  

57 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน                20,000  

58 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพ่ือการเรียนรูและแกไขปญหา                50,000  

59 โครงการคดัเลือกพนักงานดีเดน                  5,000  

60 โครงการจดัการเลือกตั้ง               400,000  

61 โครงการฝกอบรมคณุธรรม จริยธรรมแกพนักงานและลูกจาง               100,000  

62 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานงานดานการเงินการคลังและการพัสด ุ                 25,000  

63 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ               400,000  

64 โครงการอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ                20,000  

65 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ                20,000  

66 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับกระบวนการจัดซื้อจดัจาง                40,000  

รวมท้ังสิ้น          10,788,300  
 

 

2.4 จํานวนโครงการ ท่ีจะดําเนินการท้ังส้ิน 141 โครงการ ปรากฏวาโครงการท่ีไมดําเนินการ จํานวน     
2  โครงการ (คิดเปน 1.42 %) งบประมาณตั้งไวท้ังส้ิน 10,015,000 บาท ประกอบดวย 

 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว เหตุผลท่ีไมดําเนินการ 

  
(บาท) 

 1 อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารการซื้อการ
จางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระดับอําเภอ 

15,000 เน่ืองจาก ปจจุบันไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางภายใต พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    
ซึ่งกําหนดใหการจดัซื้อจางตองดําเนินการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสไมมีการเปดซอง จึงไมมีความจําเปนตองใช
สถานท่ีกลางในการดาํเนินการจัดซื้อจัดจาง 

2 โครงการกอสรางทอระบายนํ้าพรอมดัน
ทอลอด บริเวณใตทางรถไฟ ถนนมนตร ี

10,000,000 เน่ืองจากไดโอนงบประมาณไปตั้งจายเปนรายการใหม      
โดยการอนุมัติของสภาเทศบาลเมอืงบานไผ สมยัสามัญ    
สมัยแรก ประจําป 2561 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2561 
จํานวน 9 รายการ รวมเปนเงินท้ังสิ้น 10,000,000 บาท 
ประกอบดวย 
1. โครงการอุดหนุนมูลนิธิบานไผการกุศลสงเคราะห 
50,000 บาท 
2. โครงการอุดหนุนสมาคมปุงเถากงมา 50,000 บาท 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณต้ังไว 
(บาท) 

เหตุผลท่ีไมดําเนินการ 

   3. โครงการจัดซื้อรถยนตดับเพลิงกระเชากูภัยอเนกประสงค 
9,000,000 บาท 
4. โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง 96,000 
บาท 
5. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 90,000 บาท 
6. โครงการปรับปรุงหองทํางานปลัดเทศบาลเมืองบานไผ
และหนาหอง 125,600 บาท 
7. โครงการจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 16,000 บาท 
8. โครงการจัดซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 22,000 บาท 
9. วัสดุเครื่องดับเพลิง 550,400 บาท 

 รวมท้ังสิ้น 10,015,000  

 
2.5) ครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณ ท้ังส้ิน 16 รายการ ประกอบดวย  

2.5.1 ครุภัณฑท่ีดําเนินการจัดซ้ือแลวเสร็จ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ  24.11  ของโครงการท้ังหมด 
ใชงบประมาณท้ังสิ้น 252,700.00 บาท ประกอบดวย   

ท่ี รายการ  งบประมาณ
ต้ังไว  

งบประมาณ
จายจริง 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

     (บาท) (บาท)  

1 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
              

30,000  
           

30,000.00  กองคลัง 

2 
โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ชนิดเลเซอร 
หรือชนิด LED ขาวดํา 

              
18,000  

           
18,000.00  กองวิชาการฯ 

3 
โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 
สําหรับกระดาษขนาด A3 

               
7,900  

             
7,900.00  กองวิชาการฯ 

4 โครงการจดัซื้อเครื่องพิวเตอรโนตบุกสําหรับงานประมวลผล 
              

21,000  
           

21,000.00  กองวิชาการฯ 

5 
โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 
(จอขนาดไมนอยกวา 19 น้ิว) 

              
22,000  

           
22,000.00  กองการศึกษา 

6 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 
              

57,200  
           

57,200.00  กองการศึกษา 

7 โครงการจดัซื้อตูบานเลื่อนกระจก 
              

49,000  49000.00 กองชาง 

8 โครงการจดัซื้อตูเก็บเวชภัณฑ 
              

10,000  
           

10,000.00  กองสาธารณสุขฯ 

9 โครงการจดัซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิน้ชัก 
              

31,600  
           

31,600.00  กองสาธารณสุขฯ 

10 โครงการจดัซื้อตูทํานํ้าเย็น 
               

6,000  
             

6,000.00  สํานักปลดัฯ 

รวมท้ังสิ้น 252,700 252,700.00 
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2.5.2 ครุภัณฑท่ีอยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ  31.25 ของ

โครงการท้ังหมด งบประมาณตั้งไว 108,500  บาท ประกอบดวย    
ท่ี รายการ  งบประมาณต้ังไว  (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค               16,000  สาธารณสุขฯ 

2 โครงการจดัซื้อลําโพงพรอมตดิตั้ง               27,000  กองวิชาการฯ 

3 โครงการจดัซื้อเครื่องตัดหญา (แบบขอแข็ง)                9,500  กองสาธารณสุขฯ 

4 โครงการจดัซื้อชุดอุปกรณการขูดหินปูน               18,000  กองสาธารณสุขฯ 

5 โครงการจดัซื้อตูอบสมุนไพร               38,000  กองสาธารณสุขฯ 
รวมท้ังสิ้น             108,500    

2.5.3 ครุภัณฑท่ียังไมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ  6.25 ของโครงการ
ท้ังหมด งบประมาณตั้งไว 9,000 บาท ประกอบดวย   

ท่ี รายการ  งบประมาณต้ังไว  (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 
โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพMultifunction ชนิดเลเซอร 
หรือชนิด LED ขาวดํา 

9,000 กองการศึกษา 

 
รวมท้ังสิ้น 9,000 

   
แผนภูมิท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณและจํานวนโครงการท่ีดําเนินการ

แลวเสร็จของแตละยุทธศาสตร 
 

 

จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นไดวา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ - 

ยุทธศาสตรท่ี 2 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 1 โครงการ แลวเสร็จ 0โครงการ คิดเปนรอยละ - 

ยุทธศาสตรท่ี 3 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ - โครงการ แลวเสร็จ – โครงการ คิดเปนรอยละ – 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 24 โครงการ แลวเสร็จ 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 20.83 

ยุทธศาสตรท่ี 5 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 40 โครงการ แลวเสร็จ 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 22.50 

ยุทธศาสตรท่ี 6 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 27 โครงการ แลวเสร็จ 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 33.33 

ยุทธศาสตรท่ี 7 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 33 โครงการ แลวเสร็จ 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.27 

ยุทธศาสตรท่ี 8 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 2 โครงการ แลวเสร็จ -โครงการ คิดเปนรอยละ - 

ยุทธศาสตรท่ี 9 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 3 โครงการ แลวเสร็จ - โครงการ คิดเปนรอยละ - 

ยุทธศาสตรท่ี 10 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 6 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 16.67 

ยุทธศาสตรท่ี 11 จํานวนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 4 โครงการ แลวเสร็จ 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 25.00 

แผนภูมิท่ี 2  แสดงการใชงบประมาณในการดําเนินงานของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา    

     
จากแผนภูมิท่ี 2 จะเห็นไดวา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 งบประมาณตั้งไว 150,000 บาท จายจริง 21,205 บาท คิดเปนรอยละ 14.14 ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

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

ยุทธศาสตรท่ี 3 งบประมาณตั้งไว - บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ - ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 4 งบประมาณตั้งไว 25,107,000 บาท จายจริง 818,988 บาท คิดเปนรอยละ 3.26 ของงบประมาณ

ท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 5 งบประมาณตั้งไว 26,780,2500 บาท จายจริง 9,484,796.70 บาท คิดเปนรอยละ 35.42           

ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 งบประมาณตั้งไว 40,301,000 บาท จายจริง 18,622,664.70 บาท คิดเปนรอยละ 46.21  

ของงบประมาณท่ีตั้งไว 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 งบประมาณตั้งไว 3,365,000 บาท จายจริง 837,846 บาท คิดเปนรอยละ 24.90 ของงบประมาณ

ท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 8 งบประมาณตั้งไว 538,000 บาท จายจริง 137,824 บาท คิดเปนรอยละ 25.62  

ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 9 งบประมาณตั้งไว 85,000 บาท จายจริง - บาท คิดเปนรอยละ – ของงบประมาณท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 10 งบประมาณตั้งไว 1,530,000 บาท จายจริง 530,787 บาท คิดเปนรอยละ 34.69 ของงบประมาณ

ท่ีตั้งไว 

ยุทธศาสตรท่ี 11 งบประมาณตั้งไว 113,600 บาท จายจริง 33,600 บาท คิดเปนรอยละ 29.58 ของงบประมาณ 

ท่ีตั้งไว 

3) การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ. 2561 

- โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2561 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 18 โครงการ ปรากฏวาดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 14 โครงการ (คิดเปน 77.78 %) รวมใชงบประมาณท้ังสิ้น 
733,104 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ งบประมาณ
ต้ังไว(บาท) 

ใชงบประมาณท้ังสิ้น 
(บาท) 

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการจดัซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก จํานวน 2 หลัง 15,800 15,800.00 สํานักปลดั 

2 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  
จํานวน 2 เครื่อง  

96,000 96,000.00 สํานักปลดั 

3 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง  
จํานวน 2 เครื่อง 

84,000 84,000.00 สํานักปลดั 

4 โครงการจดัซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 6,000 6,000.00 สํานักปลดั 

5 โครงการจดัซื้อเกาอ้ีสํานักงาน 48,000 48,000.00 สํานักปลดั 

6 โครงการจดัซื้อเครื่องบันทึกเสียง 10,000 10,000.00 สํานักปลดั 

7 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 90,000 90,000.00 สํานักปลดั 

8 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ จํานวน 2 เครื่อง 34,000 34,000.00 สํานักปลดั 

9 โครงการจดัซื้อคอมพิวเตอรโนตบุค  
สําหรับงานประมวลผล 

21,000 21,000.00 สํานักปลดั 

10 โครงการจดัซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง  96,000 56,000.00 สํานักปลดั 

11 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  90,000 90,000.00 สํานักปลดั 

12 โครงการจดัซื้อเกาอ้ีสํานักงาน  16,000 15,710.00 กองชาง 

13 โครงการจดัซื้อชุดุปกรณสาํหรับหองเรียนคุณภาพดานสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ DLIT โรงเรียนเทศบาลบานไผ 

144,600 144,600.00 กองการศึกษา 

14 โครงการจดัซื้อเกาอ้ีสํานักงาน  22,000 21,994.00 กองสาธารณสุขฯ 

 รวมท้ังสิ้น 773,400 733,104.00  
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- โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2561 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 18 โครงการ ปรากฏวาอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ (คิดเปน 11.11 %) งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 
9,125,600 บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ งบประมาณต้ังไว (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการจดัซื้อรถยนตดับเพลิงกระเชากูภัยอเนกประสงค  9,000,000 สํานักปลดั  

2 
 
 

โครงการปรับปรุงหองทํางานปลัดเทศบาลเมืองบานไผและ
หนาหอง  

125,600 สํานักปลดั 

 รวมท้ังส้ิน 9,125,600  

- โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2561 มีจํานวน
ท้ังสิ้น 18 โครงการ ปรากฏวายังไมดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ (คิดเปน 11.11 %) งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 100,000 

บาท ประกอบดวย 

ท่ี โครงการ งบประมาณต้ังไว (บาท) หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

1 โครงการอุดหนุนสมาคมปุงเถากงมา 50,000 สํานักปลดั 

2 โครงการอุดหนุนมูลนิธิบานไผการกุศลสงเคราะห 50,000 สํานักปลดั 

 รวมท้ังส้ิน 100,000  

 

4) สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) (รวมเพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 1-2) ปรากฏ ดังนี้ 

4.1 โครงการตามเทศบัญญัติ จํานวน 141 โครงการ งบประมาณตั้งไว 98,019,800 บาท ประกอบดวย  
 - โครงการดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 34 โครงการ (คิดเปน 24.11 %) รวมใชงบประมาณท้ังสิ้น 
3,758,806 บาท 
       - โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 39 โครงการ (คิดเปน 27.66 %) งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 
26,728,905.40 บาท  

- โครงการที่ยังไมดําเนินการ จํานวน 66 โครงการ (คิดเปน 46.81 %) งบประมาณตั้งไวทั้งสิ ้น
10,788,300 บาท           

 -  โครงการท่ีไมดําเนินการ จํานวน 2  โครงการ (คิดเปน 1.42 %) งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 10,015,000 บาท    
4.2 ครุภัณฑท่ีไดรับงบประมาณ จํานวน 16 รายการ ประกอบดวย  

- ครุภัณฑ ท่ีดําเนินการจัดซ้ือแลวเสร็จ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.11 ของโครงการท้ังหมด              
ใชงบประมาณท้ังสิ้น 252,700.00 บาท        

- ครุภัณฑท่ีอยูระหวางดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ  31.25 ของโครงการ
ท้ังหมด งบประมาณตั้งไว 108,500 บาท 

- ครุภัณฑท่ียังไมดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ  6.25 ของโครงการท้ังหมด 
งบประมาณตั้งไว 9,000 บาท 
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4.3 โครงการ/กิจกรรม ท่ีไมปรากฏตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 
18 โครงการ (โอนตั้งจายเปนรายการใหม) ประกอบดวย  

- โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 14 โครงการ (คิดเปน 77.78 %) รวมใชงบประมาณ
ท้ังสิ้น 733,104 บาท 

- โครงการ/กิจกรรมท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ (คิดเปน 11.11 %) งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 
9,125,600 บาท 

- โครงการ/กิจกรรมท่ียังไมดําเนินการ จํานวน 2 โครงการ (คิดเปน 11.11 %) งบประมาณตั้งไวท้ังสิ้น 
100,000 บาท 

 

5) ขอเสนอแนะและแนวทางการแกไข 
จากการติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ คณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 - โครงการกอสรางท่ีมีผลกระทบกับประชาชน ท้ังท่ีอยูระหวางดําเนินการหรือท่ียังไมไดดําเนินการ ขอให
เรงดําเนินการ เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนตอไป 

แนวทางการแกไข 
- ควรแจงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ เรงดําเนินการประมาณการราคาทุกโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ เพ่ือจะ

ไดเรงดําเนินการกอสราง ใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 
 
 
 

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

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

 


