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คํานํา 
 

 แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2554-2556)  เทศบาลเมืองบานไผ   ไดจัดทําขึ้นภายใตระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548   ซ่ึงได
กําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล โดยใหยึดกรอบนโยบายของรฐั แผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาของกลุมจังหวดั (กลุมจังหวดัรอยแกนสารสินธุ ไดแก ขอนแกน,มหาสารคาม,รอยเอ็ด ,กาฬสินธุ)  
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวดัขอนแกน และอําเภอบานไผ เพือ่ใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
เมืองบานไผ มีความสอดคลอง และมีทิศทางการพัฒนาไปในทางเดียวกัน ซ่ึงแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554-
2556)  จะเปนแผนพัฒนาที่จะนําไปสูการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล        เพื่อแกไข
ปญหาความเดอืดรอน ความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 แผนพัฒนาสามปเปนแผนทีจ่ะกําหนดแนวทางในการพฒันา   ในรปูแบบของกิจกรรม/โครงการ 
และเปนกรอบในการจดัทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลในแตละป      ซ่ึงจะประกอบไปดวย 
แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตรตาง ๆ  และโครงการที่มีรายละเอยีดชัดเจน   และเปนแผนพฒันาที่เกิด
จากการมีสวนรวมของประชาชน    ประชาคมทองถ่ิน   ประธานชุมชนทุกชุมชน     หนวยงานภาครัฐ 
รัฐวิสาหกจิ ภาคประชาชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล   ที่ไดเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
สามปของเทศบาล     จนทําใหแผนสามปสําเร็จลงไดดวยดี 
 

 คณะผูบริหารเทศบาลหวังเปนอยางยิ่งวา  โครงการตาง ๆ   ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป   จะ
สามารถแกไขปญหาความเดอืดรอน    และความตองการของประชาชนได        และจะทําใหทองถ่ินมีความ
เจริญกาวหนา   ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้นตอไป   คณะผูบริหารและคณะผูจดัทําแผนของเทศบาลฯ  
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดยีิ่ง 
 
 
 
 
                                                                                        คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 



           
สวนที่  1 
บทนํา 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

                  แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา  
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทาง
การพัฒนาหนึง่ จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อ ให
บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยทุธศาสตรการพัฒนา  ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค  
เปาหมาย  จุดมุงหมายการพฒันาอยางยั่งยนื และวิสัยทัศนในที่สุด 
 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป      
กลาวคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปที่จะจดัทํางบประมาณรายจายประจําป  ไป
จัดทํางบประมาณ  เพื่อให  กระบวนการจดัทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน 
 แผนภาพที่ 2 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพฒันากับแผนพัฒนาสามป 

 
วิสัยทัศนทองถิ่น 

 

 
            จุดมุงหมายการพัฒนา    จุดมุงหมายการพัฒนา           จุดมุงหมายการพัฒนา 
 
   
 

        ยุทธศาสตร                      ยุทธศาสตร                  ยุทธศาสตร             ยุทธศาสตร 
 
     
 

แนวทางการพัฒนา             แนวทางการพัฒนา              แนวทางการพัฒนา  
 
 
 

       โครงการ        โครงการ        โครงการ 
 

    - กิจกรรมที่ 1    - กิจกรรมที่ 1    - กิจกรรมที่ 1 
    - กิจกรรมที่ 2    - กิจกรรมที่ 2    - กิจกรรมที่ 2 
    - กิจกรรมที่ 3         - กิจกรรมที่ 3 
    - กิจกรรมที่ 4  
 
 



            1-2 
              “แผนพัฒนาสามป”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอยีดแผนงาน/โครงการพัฒนา
ที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจาํทุกป 
              ดังนัน้   โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา
สามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2  ประการ  คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ 
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป    ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ     
และรายละเอยีดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจดัทํา   
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

แผนพฒันาสามป  มีลักษณะกวาง ๆ ดงัตอไปนี ้
1. เปนเอกสารทีแ่สดงถึงปญหาและความตองการของประชาชนสูการพฒันา 
2. เปนเอกสารทีแ่สดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. เปนเอกสารทีแ่สดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงทีด่ําเนนิการ 
4. เปนเอกสารทีแ่สดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
5. เปนเอกสารทีจ่ะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณราย 
       จายประจาํป 

 

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณาอยาง
รอบคอบใหเหน็ถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดาํเนินงานตาง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผลทั้ง
ในเชิงสนับสนุนและเปนอปุสรรคตอกัน  เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารจัดการของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร   โดยทั่วไปประกอบดวย 
     เงิน    ทัง้เงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง    และแหลงงบประมาณ
ภายนอก    รวมทั้งมาตรการประหยดังบประมาณรายจายดวย 
                 คน    ซ่ึงหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก
ระดับ  ซ่ึงจะมคีวามแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู  ทกัษะ  และทัศนคติ  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองนําศกัยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางขงวางและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย 
  



          1-3 
   วัสดุอุปกรณ   หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชใน

การบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพฒันาสูงสุด  โดยมกีารและพัฒนาวัสดุอุปกรณ  ใหมีความทนัสมัยเพื่อ
รองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวสัดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 

   การบริหารจัดการ      เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน  การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและ
ศิลปที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

 
แผนภาพที่  3  วงรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนพัฒนาสามป 

 
พศ.  25……..                                                                   ป  พ.ศ. 

ประเภทแผนพัฒนา 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (2550 – 2554) 
1) เตรียมการจัดทําแผน 
2)    ใชบังคับ 

            

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (2555 – 2559) 
3)     เตรียมการจัดทําแผน 
4)     ใชบังคับ 

            

แผนพัฒนาสามป 
1) 2548 – 2550 
2) 2549 – 2551 
3) 2550 – 2552 
4) 2551 – 2553 
5) 2552 – 2554 
6) 2553 – 2555 
7) 2554 – 2556 
8) 2555 – 2557 
9) 2556 – 2558 
10) 2557 – 2559 
                       ฯลฯ 
หมายเหตุ   มีการทบทวนและขยายแผนทุกป 
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           1-4 
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 หลังจากที่ไดมกีารกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงขั้นตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจดัทาํแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงไดกําหนดขั้นตอนการจัดทํา
เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนนิการ  7  ขั้นตอน   ดังนี ้
 

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค 

ความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่จะตอง
ดําเนินการตอไป  และดําเนนิการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป  หวงป  พ.ศ 2554 ถึง 2556   ผาน
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากร
ในการจดัทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทาํงานไวอยางชดัเจน  

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ  แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ  ไดแกคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน  หนวยงานภายในของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาคมทองถ่ิน 
 

ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันา 
1. ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาและ 

แนวทางการพฒันาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  ปญหาความตองการของ
ทองถ่ิน  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ  กรม กลุมจังหวดั จังหวดั/อําเภอ แผนชุมชนและ
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชมุรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชา 
คมทองถ่ินและสวนราชการที่เกี่ยวของ  เพื่อรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้งแรก  
ใหเวทีการประชุมรวมกนัดงักลาว  คัดเลอืกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพฒันาที่สมควรนํามาใชเปน
แนวทางการจดัทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจดัทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปตอไปแตสําหรับการจดัทําแผนพัฒนาสามปคร้ังตอไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งป) ใหเวทกีารประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดวูา  จากยุทธศาสตร  แนวทางการพฒันาที่ไดคัดเลอืกและโครงการ/กิจกรรมทีก่ําหนดไว  
ยังมีความเหมาะสมหรือไม        ซ่ึงในขั้นตอนนี้ในการจดัทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือก 
ยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได  รวมทั้ง
กําหนด โครงการ/กิจกรรม  ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได 

3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทกีารประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบาง 
ที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คดัเลือกมาใชเปนกรอบใน
การพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนัน้ในขั้นตอนนีจ้ะตองมีการ
ดําเนินการดังนี้ 
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                            (1) พิจารณาความเกีย่วเนือ่งกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา เชนใน 
“ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสินคาหนึ่งตําบล  
หนึ่งผลิตภณัฑ”  โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ”  ซ่ึงอาจจะมี
ความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว”  ซ่ึงไดกําหนด “แนวทางการพฒันาสถานที่
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  ศิลปะ  วฒันธรรม”  โดยไดกําหนด  “โครงการปรับปรุง  สถานที่ประวัติศาสตร
และโบราณสถาน”  หากพจิารณาแลว  จะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจาก  ยทุธศาสตรการพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตรกัน  แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการ
นําผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเที่ยว  ซ่ึงหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว  จะตองกําหนดหวงเวลาการ
ดําเนินงานที่สอดรับกัน 
                           (2)ใหพิจารณานาํโครงการ/กิจกรรม จากแผนชมุชนที่เกินขดีความสามารถในการดําเนิน 
การของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยทุธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 

(3) มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม        เพือ่ที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา 
สามปไดอยางเหมาะสม    และนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามป  ในชวง
ถัดไปดวย  เนื่องจากในการดําเนินการเพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะตองใช
เวลาตอเนื่องนานกวาสามป  ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจงึจําเปนตองพจิารณาแนวทางการจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมที่ตอเนื่องไปในระยะยาวดวย   ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทํา
แผนพัฒนาสามปได    เชน    โครงการจัดการขยะมูลฝอย    อาจมีกจิกรรมหลากหลาย  ที่ตองดําเนินการ
ตอเนื่อง  ดังนี ้
 

ปงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม 

2550 2551 2552 2553 2554 
โครงการจัดการขยะมูลฝอย 
1) การศึกษาความเปนไปได 
2) การจัดซื้อที่ดิน 
3) การกอสรางสถานีขนถาย 
4) การกอสรางสถานที่กําจัดขยะ 
5) การซื้อเครื่องจักรกลหลัก 
6) การซื้อรถบรรทุกขยะ 
7) การซื้อถังขยะ 
8) การวาจางเอกชนดําเนินการเก็บ  ขนขยะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

      (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะตองดําเนนิการมีความหลากหลาย  ดังนัน้  ในขั้นของการพิจารณา 
กําหนดกิจกรรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
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 งบประมาณรายรับ  รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคีการพฒันาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนนิการใน 

เร่ืองนั้น ๆเมื่อพิจารณาดานตาง ๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก  อยางนอยสาม
ประเภท  คือ 

 โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดาํเนินการเอง  กลาวคือมีขีดความสามารถทั้งทาง 
ดานกําลังเงนิ  กําลังคน  วัสดอุุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจดัการที่จะดําเนินการไดเอง 

 โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอืน่ดําเนินการ        เพื่อใหเกิด 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถหรือไมประสงคจะดาํเนินการ  จึงมอบหมายใหหนวยงานอืน่ดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ
เปนเงินอุดหนนุใหตามระเบยีบวิธีการของทางราชการ  

 โครงการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น     ทั้งราชการบริหารสวนกลางสวนภูมภิาค   
รัฐวิสาหกจิ  หนวยงานอืน่  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจาก  เปนโครงการขนาดใหญ  หรือเปนโครงการที่
หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ทั้งนี้  รวมถึงโครงการ
เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ (ซ่ึงมีกรอบในการพจิารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ที่จะเสนอขอรบัการสนับสนุนตองอยูในเงือ่นไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดงักลาว) 
 

ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล     คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน        ดําเนินการ 

สํารวจและเกบ็รวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บรวบรวมขอมูล
พื้นฐานทัว่ไปแลว  ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  ตองการขอมูล
ประเภทใดเปนพิเศษ  ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด  เพื่อเปนขอมูลที่จะ
นํามาวิเคราะห  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ไดอยางถูกตอง  
               2.   การวิเคราะหขอมูล 

ประกอบดวย  4   กิจกรรมหลัก  คือ 
1. การประเมินผลการพัฒนาทีผ่านมา 
2. การคัดเลือกยทุธศาสตรการพัฒนา 
3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพฒันา 
4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป  1-7 

โดยมีรายละเอยีดในแตละกิจกรรม   ดังนี ้
1. การประเมินผลการพัฒนาทีผ่านมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอที่ประชุมซึ่ง 
ประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานที่เกีย่วของเพื่อประเมินผลการ 
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พัฒนาทองถ่ินในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ  (สําหรับองคการบริหาร
สวนตําบล ควรจัดใหมกีารประชุมประชาคมหมูบานดวย)      
 2.    การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตามขอ  1  รวมกันคัดเลือกยทุธศาสตร
การพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/ชุมชนใน
หวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทําแผน 
พัฒนาสามปกไ็ด ในกรณีที่เหน็วามยีทุธศาสตรการพัฒนาใดทีย่ังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา   แตมคีวามจําเปนเรงดวนทีจ่ะตองกําหนดขึ้นใหม ก็อาจกําหนดขึ้นได     แตทั้งนี้ตองแสดงใหเห็นถึง
เหตุผลและวตัถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพฒันาที่ยั่งยืน และวิสัยทศันการพัฒนา
ทองถ่ิน ( และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป ) 

3.   การจัดลําดบัความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
ภายใตยุทธศาสตร  จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปนในการดําเนนิการเพื่อ 
บรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมากนอยแตกตาง
กัน ที่ประชมุตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การจัดลําดับ
ความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพฒันาที่   ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับหลัง ๆ  
จะไมตองนํามาปฏิบัติเพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววาตอง
ดําเนินการแตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้น อาจมีแนวทางที่จาํเปนตองนํามาเนนการ
ปฏิบัติ 

4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
หลังจากจดัลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนาเหลานั้นมา  
ดําเนินการ  แตในการตัดสนิใจเลือกนั้นควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  เพราะในการจดั 
ลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก 
 

ขั้นตอนที่  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันา 
        หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว         ใหที่ประชมุรวมกันพจิารณาคัดเลือกวัตถุ 

ประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยทุธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามป   โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
บางครั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาตั้งแตขั้นการจัดทําแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลวแตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณในชวงสามป
             

                    ในขั้นตอนนี ้  ที่ประชุมจะรวมกันพจิารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะตอง
ดําเนินการตามแนวทางที่คดัเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซ่ึงที่ประชุม
จะตองพจิารณาในประเด็นดงัตอไปนี้ดวยคือ 
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(1) พิจารณากจิกรรมที่ตองดําเนนิการ         เพือ่ใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพฒันาที่ 

กําหนดอยางรอบคอบ  เพื่อใหไดโครงการ/ กิจกรรมที่ครบถวน  ซ่ึงอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนนิการกับหนวยงานอื่น  หรือโครงการ/
กิจกรรมที่หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ พิจารณาจดัลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณา
ทั้งภายใตแนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 

(2) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนนิงานและในดานของ 
ผลการดําเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(3) พิจารณาคัดเลอืกโครงการ/กจิกรรม 
ก. จากความจําเปนเรงดวน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
 

ขั้นตอนที่   5   การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลอง
กับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอยีดโครงการ  ในดานเปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่
จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทาํงบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 

ขั้นตอนที่  6  การจัดทํารางแผนพฒันาสามป 
1. จัดเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และ

หนวยงานทีเ่กีย่วของ  เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  รวมไปถงึการรับทราบปญหาความตองการแลว
นําไปเปนขอมลูในการจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเพื่อใหสามารถพัฒนาและแกไขปญหาของทองถ่ินตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายทีว่างไวตอไป 
 2.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   จัดทํารางแผนพฒันาสามป  โดยมี      
เคาโครง   ประกอบดวย   6  สวน   ดังนี ้
            สวนที่  1   บทนํา 
            สวนที่  2   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            สวนที่  3   สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 
            สวนที่  4   สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
            สวนที่  5   บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
            สวนที่  6   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
            

3.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพฒันาสามปที่ปรับปรุงแลว 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 
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ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 

      คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ิน 
พิจารณาอนุมตัิและประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน       คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงานทีเ่กีย่วของ รวมทัง้ประกาศ
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน 

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

 



 

 
สวนท่ี 2 

สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญ 
ของเทศบาลเมืองบานไผ 
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สวนที่  2 
สภาพทั่วไปและขอมลูพ้ืนฐานสําคัญของเทศบาลเมืองบานไผ 

ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองบานไผ 
  เทศบาลเมืองบานไผ   ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลบานไผ  เปนเทศบาลตําบลบานไผ  เมื่อวนัที่  
24  มิถุนายน  2524  และในปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานไผ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดยที่
ขณะนัน้สุขาภบิาลบานไผไดเจริญกาวหนาขึ้นเปนลําดับ  มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ
ปกครอง  การศึกษา  และจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้น  การดํารงชีวิตและความเปนอยูของ
ประชากรที่ดีขึน้  ทําใหประชาชนมีความพรอมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนขึ้นเปน “เทศบาล” เนื่องจากมี
ศักยภาพดานตาง ๆ  ขึ้น  ประกอบกับสขุาภิบาลบานไผมีรายไดสูงพอ  ที่จะดําเนนิการปกครองทองถ่ินใน
รูปแบบของเทศบาลได 
  ดังนั้น   อําเภอบานไผ   โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักดิ์       นายอําเภอบานไผ       ในขณะนัน้ได
ดําเนินการรวบรวมขอมูล  มติความตองการของประชาชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาจังหวดัขอนแกนแลว  
รายงานเสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพรอมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผขึ้นเปนเทศบาล ซ่ึงตอมา
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2524  ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผและจัดเปน “เทศบาลตําบล
บานไผ”  อําเภอบานไผ  จงัหวัดขอนแกน  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลมที ่  98  ตอนที ่ 
101  ลงวันที่  24  มิถุนายน  2524   และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548  ไดยกฐานะจากเทศบาลตําบล  เปน
เทศบาลเมือง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 13  แหงพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบญัญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546   ซ่ึงมีพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล  รวม  16.20  
ตารางกิโลเมตร 

  เทศบาลเมืองบานไผ   แตกอนไดอาศัยหอประชุมอําเภอหลังเกาเปนอาคารสํานักงานเทศบาล  
ซ่ึงมีนายเจริญ  ดีบุญมี ณ  ชุมแพ  (นายอําเภอบานไผขณะนั้นเปนนายกเทศมนตรีคนแรก  ตอมา  เมื่อวันที่  20 
พฤษภาคม  2529  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการวางศิลาฤกษ  กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบาน
ไผหลังใหม  โดยนายบุญชวย  ศรีสารคาม  ผูวาราชการจังหวดัขอนแกน  บนพื้นที่ดินเนื้อที่  10 ไร -  งาน  35  
ตารางวา  ถนนเจนจบทิศ  หางจากทีว่าการอําเภอบานไผ  ไปทางทิศเหนือประมาณ  1  กิโลเมตร  ซ่ึงไดใชเปน
สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  จนถึงปจจบุัน 
1. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองบานไผ 

1.1 ท่ีตั้งและอาณาเขต 
ก. ท่ีตั้งขนาดพื้นท่ี 

เทศบาลเมืองบานไผ  อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งอยูที่คาพิกัดระบบ  UTM  ประมาณ  
253,000  ถึง  262,000  ตะวันออก  คาพิกัด  ประมาณ  1,773,000  ถึง  1,780,000  ตั้งอยูในเขตพื้นที่ตําบลใน
เมือง  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  มีพื้นที่เขตเทศบาล  16.20  ตารางกิโลเมตร  มีระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ 408 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 44 กิโลเมตร  เทศบาลเมืองบาน
ไผอยูในเขตการปกครองของอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบขึ้นดวยพื้นที่ในเขตการปกครอง 
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 ของตําบล  3  ตําบล  ประกอบดวย  ตําบลในเมือง  ตําบลบานไผ  และตําบลแคนเหนือ  มีพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลละ  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ  46.59  รวมเปนรอยละ  93.08  สวนตําบลแคนเหนือมีพื้นที่ 1.20 
ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 6.82 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังรายละเอียดในตาราง แสดงพื้นที่เขตการปกครองของ
เทศบาลเมืองบานไผ 

 
ลําดับท่ี ตําบล พื้นท่ี (ตร.กม.) รอยละ 

1 ในเมือง 8.20 46.59 
2 บานไผ 8.20 46.59 
3 แคนเหนือ 1.20 6.82 

รวม 17.60 100 
  ที่มา : ผลจากการจัดทําโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546  และ
แผนที่แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบานไผ 
 

เทศบาลเมืองบานไผประกอบดวย ประชากร จํานวน  29,689 คน แยกเปน ชาย 14,339 คน ,
หญิง 15,350คน  จํานวนครัวเรือน 10,823 ครัวเรือน  (ณ  เดือนเมษายน พ.ศ.2553) ประกอบดวยชุมชนตาง ๆ  
จํานวน  26  ชุมชน  โดยมีชุมชนกกแดงเปนชุมชนใหญที่สุดมีพื้นที่ 1.64 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 9.32  
ของชุมชนทั้งหมด  และมีชุมชนบานไผเกามีขนาดใหญเปนลําดับที่ 2 มีพื้นที่ 1.57  ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 
8.92  ของชุมชนทั้งหมด  และมีชุมชนตลาด  1,2,3  มีขนาดเล็กสุดมีพืน้ที่  0.13  ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ  
0.74  ของชุมชนทั้งหมด  ดังรายละเอียดตาม 
ตารางแสดงรายละเอียดชุมชน 
 

ลําดับ ชื่อชุมชน พื้นท่ี (ตร.กม.) รอยละ 
1 กกแดง 1.64 9.32 
2 บานไผเกา 1.57 8.92 
3 โนนสวรรค 1.34 7.61 
4 สุมนามัย 1.13 6.42 
5 โนนสวาง 1.12 6.36 
6 คุมจัดสรร 0.85 4.83 
7 หวยทราย 0.82 4.66 
8 หนองลุมพุก 0.81 4.60 
9 ปอปด 0.79 4.49 
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ลําดับ ชื่อชุมชน พื้นท่ี (ตร.กม.) รอยละ 
10 คลองชลประทาน 0.78 4.43 
11 โนนสะอาด 0.77 4.38 
12 หลักสิบสี่ 0.75 4.26 
13 เจาเงาะ 0.71 4.03 
14 ขนมจีน 2000 0.55 3.13 
15 ซอยยิ่งยง 0.55 3.13 
16 สมหวัง-สังวาลย 0.50 2.84 
17 บานขาพัฒนา 0.46 2.61 
18 ซอยศาลเจา 0.36 2.05 
19 สมประสงค 0.35 1.98 
20 แสงทอง 0.33 1.88 
21 ซอยประปา 0.33 1.88 
22 พระธรรมสาร 0.27 1.53 
23 ศรีหมอนพัฒนา 0.26 1.48 
24 หมูส่ีพัฒนา 0.24 1.36 
25 โพธ์ิสวรรค 0.19 1.08 
26 ตลาดสด 1,2,3 0.13 0.74 

 

รวม 17.6 100 
 

ที่มา : ผลจากการสํารวจเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546 
 

  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบสูง  สภาพดนิปนทราย  ดานทิศเหนือเปนที่เนนิสูง  ดาน
ทิศใตเปนที่ราบลุม  มีลําน้ํา 2 สายไหลผานคือ  ลําน้ําหวยทราย  ลําน้ําหวยจกิ  ซ่ึงมีน้ําไหลตลอดฤดูกาล  
แหลงเก็บกักน้าํประกอบดวย  อางเก็บน้ําหนองนาววั  เปนอางเก็บน้ําซึง่กรมชลประทานสรางขึ้น  ตั้งอยูหาง
จากที่ตั้งอําเภอบานไผไปทางทิศใต  ประมาณ  2  กิโลเมตร      และอางเก็บน้ําบานนาโพธิ์เปนอางเก็บน้ําที่กรม 
ชลประทานสรางขึ้นเชนกัน  ตั้งอยูหางจากที่ตั้งอําเภอบานไผไปทางทศิตะวนัออกประมาณ  5  กิโลเมตร  และ
อางเก็บน้ํา  “แกงละวา”  ตั้งอยูหางจากทีต่ั้งอําเภอบานไผไปทางทิศเหนือ  ประมาณ  12  กิโลเมตร  ซ่ึงการ
ประปาสวนภมูิภาคไดใชแหลงน้ําแหงนีเ้ปนแหลงน้ําใชบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
  เนื่องจากมแีหลงน้ําอุดมสมบูรณ  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จึงเหมาะ
สําหรับที่จะทาํไร  ทํานา  ซ่ึงเปนพื้นที่สวนใหญภายในเขตเทศบาล  และเปนที่ตั้งของอาคารพาณิชย  
บานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กขึ้นหลายแหง  เชน  โรงงานมันสําปะหลัง  คลังสินคาเพื่อ
การเกษตร  โรงงานยาสูบ  เปนตน 
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ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบานไผ 
ซ่ึงเปนที่ตั้งของเทศบาลเมืองบานไผ  มีอาณาเขตติดตอ   ดังนี ้

ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลในเมือง     และตําบลบานไผ 
ทิศใต   ติดตอกับตําบลในเมือง     และตําบลหัวหนอง 
ทิศตะวนัออก  ติดตอกับตําบลในเมือง     และตําบลหนองน้ําใส 
ทิศตะวนัตก  ติดตอกับตําบลหัวหนอง   และตําบลบานไผ 

1.2  สภาพภูมิประเทศ 
  บริเวณแองโคราชมีลักษณะเปนที่ราบลูกฟกู เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและที่สูงทางดาน 

ทิศตะวนัออก   และดานทิศเหนือ    จึงทําใหพื้นที่ตรงกลางเปนแองต่ําระบายน้ําไมดี    มีแมน้ําชีไหลผานเปน 
ลําน้ําแบงเขตระหวางอําเภอบานไผ  และอําเภอชนบท เปนที่ราบสูงโดยสูงจากระดบัน้ําทะเลประมาณ 150 – 
300 เมตร  แผนดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  พืชพนัธุธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะเปนทุงหญา
และปาโปงแบบปาไมผลัดใบ 

 1.3  สภาพภูมิอากาศ    แบงออกเปน  3  ฤดูกาล 
  ฤดูรอน    เร่ิมประมาณกลางเดือน  กุมภาพนัธ   ไปจนถึงเดือน  พฤษภาคม    ภูมิอากาศ 

แหงแลงมาก  โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มอุีณหภูมิสูงเฉลี่ย  29.9  องศาเซลเซียส 
  ฤดูฝน   เร่ิมประมาณเดือน  พฤษภาคม  หรือตนเดือน มิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือน ตุลาคม  
ฝนที่ตกมากในพื้นที่นี้สวนใหญไดรับอิทธิพลจากพายดุเีปรสชั่น  ซ่ึงเคลื่อนมาจากทะเลจนีใตทางอาวตังเกีย๋
ผานเวียดนามเขามาในภาคอสีาน  ฝนตกมากที่สุดในเดือน  กันยายน 
  ฤดูหนาว  เร่ิมประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกมุภาพันธ  โดยอุณหภูมิเฉลีย่ของเดือน
ที่หนาวมากทีสุ่ด  คือเดือน ธันวาคม  เฉลี่ย  22.6  องศาเซลเซียส 

 

 1. ลักษณะทางดานการเมืองการบริหาร 
          1.1   การบริหาร   

เทศบาล  เปนการจัดรูปแบบการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่ง  ที่ตองการใหประชาชนมีสวน 
รวมในการปกครองและการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยใหราษฎรในทองถ่ินเลือกตั้งคณะบุคคลในทองถ่ิน
ขึ้นมาคณะหนึง่ตามกฎหมายเพื่อเปนตวัแทนของประชาชนในทองถ่ินคอื  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

องคกรเทศบาล   ประกอบดวยคณะผูบริหารและสภาเทศบาล 
  คณะผูบริหาร    ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  และคณะผูบริหารมจีํานวนตามทีบ่ัญญัติไว
ในพระราชบญัญัติเทศบาล พ.ศ.   2496  แกไขเพิม่เติม ถึง พ.ศ.2546   คณะผูบริหารทองถ่ินชุดปจจุบัน  ซ่ึงมี
การเลือกตั้งฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2552  ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  1  คน  รองนายกเทศมนตรี  3   คน  ที่
ปรึกษานายกฯ 2  คน  และเลขานุการนายกฯ   1  คน  ทําหนาที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของ
เทศบาลเมืองบานไผ  ประกอบดวย 
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               1. นายลิขิต                      กสิกิจวรกุล                 นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
                           2. นายประเสริฐ        พงษธีรมิตร                 รองนายกเทศมนตรีฯ 
                           3. นายสุทธิศักดิ์           อ้ึงตรงจิตร                  รองนายกเทศมนตรีฯ 
 4.  นายนพดล             โฆษิตวัฒนาพานิชย   รองนายกเทศมนตรีฯ 
                           5. นายอาทิตย             ฉัตรชัยพลรัตน           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
                           6. นายสุกิจ                  เรืองชยจตุพร              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ 
                           7. นายโดม                  เนตรสมจิตร               เลขานุการนายกฯ 

 

                   สภาเทศบาล ประกอบดวยสมาชิกสภาซึ่งราษฎรเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลอืกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ   มีจํานวน
สมาชิก  18  คน  3  เขตเลือกตั้ง  ประกอบดวย 
 

1 นายจิระบูรณ ปญญารัตนวงศ ประธานสภาเทศบาล 
2 นางพัชรา ศิริศักดิ์กมล รองประธานฯ 
3 นายสงศักดิ ์ เกียรติปกรณ สมาชิกสภาฯเขต 1 
4 นายจําลอง ทศทิศ สมาชิกสภาฯเขต 1 
5 นายชานล ธนระพีโชต ิ สมาชิกสภาฯเขต 1 
6 นายนวิัตน ปล่ังศิริ สมาชิกสภาฯเขต 1 
7 นายพิริน ตุละรัต สมาชิกสภาฯเขต 1 
8 นายภาคภูมิ   ศรีอุน สมาชิกสภาฯเขต 2 
9 นายศรัญ กสิกิจวรกุล สมาชิกสภาฯเขต 2 
10 นายกําพล ขันขวา สมาชิกสภาฯเขต 2 
11 นายประเสริฐ เอราวัณ สมาชิกสภาฯเขต 2 
12 นายสงวน อินทรกําแหง สมาชิกสภาฯเขต 2 
13 นายดษุฎีวจิิตร เอนลุน สมาชิกสภาฯเขต 3 
14 นางจงจิตร แซเหีย สมาชิกสภาฯเขต 3 
15 นางสาวจิรวด ี เจริญศิลป สมาชิกสภาฯเขต 3 
16 นายประสิทธ สันคํา สมาชิกสภาฯเขต 3 
17 นายบุญเหลือ เล่ืองลือ สมาชิกสภาฯเขต 3 
18 นายฉลอง คําตา สมาชิกสภาฯเขต 3 

 
 
 
 
 
 



2-6 
 

          1.2  เทศบาลเมืองบานไผ  มีการแบงสวนราชการบริหารงานของเทศบาล    ดังนี ้
1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5. กองการศึกษา 
6. กองชาง  
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. สถานธนานุบาล 

มีอัตรากําลังทั้งหมด  306  คน เปนพนกังานเทศบาล  73  คน  ลูกจางประจํา  60  คน  พนักงานจางตามภารกจิ 
66  คน  พนักงานจางทั่วไป  76  คน  พนักงานครูเทศบาล  27  คน  ลูกจางประจําของโรงเรียนเทศบาล -  คน  
และเจาหนาทีส่ถานธนานุบาล  4  คน (ขอมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  2553) 
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โครงสรางสวนราชการเทศบาลตําบลบานไผ 
 
                                                                         ปลัดเทศบาล 
                                                                 นักบริหารงานเทศบาล  8 
 
 

                                                                                                                                                     หนวยงานตรวจสอบภายใน 
                                                                                                                                              เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน  3-5/6/7 
 
 
                                                  รองปลัดเทศบาล                                             รองปลัดเทศบาล 
                                             นักบริหารงานเทศบาล  7                              นักบริหารงานเทศบาล  7 
 
 
 
  สํานักปลัดเทศบาล                             กองชาง                  กองการศึกษา     กองสวัสดิการสังคม 
นักบริหารงานทั่วไป 8              นักบริหารงานชาง  8                    นักบริหารการศึกษา  8           นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 
-  ฝายปกครอง    7                  -  ฝายแบบแผนและกอสราง                   -  ฝายแผนงานและโครงการ                 -  ฝายพัฒนาชุมชน   6 
-  งานการเจาหนาที่                  -  ฝายการโยธา  7          -  ฝายบริหารการศึกษา  6                      -  งานสังคมสงเคราะห 
-  งานปองกันและบรรเทา            -  ฝายชางสุขาภิบาล  7                            -  ฝายสงเสริมการศึกษา                        -  งานธุรการ 
    สาธารณภัย                  -  งานธุรการ                                               ศาสนา  และวัฒนธรรม  7 
-  งานธุรการ            -  โรงเรียนเทศบาล 
-  งานทะเบียนฯ            -  หนวยศึกษานิเทศก 
-  งานเทศกิจ             

  
 
                            กองคลัง                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม        กองวิชาการและแผนงาน 
                      นักบริหารงานคลัง   8    นักบริหารงานสาธารณสุข  8                       นักบริหารงานทั่วไป  7 
         -  ฝายบริหารงานคลัง  7                  -  ฝายบริหารงานสาธารณสุข   6                     -  ฝายแผนงานและงบประมาณ  6 
         -  งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย                  -  ฝายบริการสาธารณสุข   7                                 -  งานวิเคราะหนโยบายและแผน 
         -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน                 -  งานธุรการ                                                        -  งานบริการและเผยแพรวิชาการ        
         -  งานธุรการ                           -  งานบริการขอมูลขาวสาร 
                                                                                                                                                                     -  งานนิติการ 
                                                                                                                                                                     -  งานธุรการ 
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1.3  การศึกษา 

   เทศบาลเมืองบานไผมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม   19   แหง แยกเปน  
 -   ระดับกอนวัยเรียน    5 แหง 
 -   ระดับประถมศึกษา  13 แหง 
   -   ระดับมัธยมศึกษา    1 แหง 
 

1.4    การศาสนา 
  สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  รวม  13 แหง  แยกเปน วัด  11  แหง  โบสถคริสต  1 แหง 
และมัสยิดส   1  แหง 
 

1.5 การสาธารณูปการ 
 

  ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีจํานวน   197  สาย   แยกเปน 
   -  ถนนลาดยาง     46  สาย  
   -  ถนนคอนกรีต   110 สาย 

-  ถนนลูกรัง     41 สาย 
  

1.6   การจัดการศึกษา   เทศบาลเมืองบานไผ ไดใหความสําคัญในการจัดการศึกษา จึงสงเสริมการ
บริการทั้ง  3  แบบ  ดังนี้ 

 
1.6.1   การศึกษาในระบบ    เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการจัดใหมีสถานศึกษาในระดับ

ขั้นพื้นฐาน ตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับกอนวัยเรียนครอบคลุมทั้งเทศบาล 
จํานวน   3  ศูนย  คือ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1  บานเกิ้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2  สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  3   ชุมชนโนนสวาง   โรงเรียนเทศบาล มีการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงระดับ
มัธยมปที่ 3  และปจจุบันเทศบาลเมืองบานไผไดจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลสาธิตเครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน  
สถานที่ตั้งอยูบริเวณดานหลังสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสงเสริมใหเด็ก
มีความพรอมในการพัฒนาการศึกษาอยางไดมาตรฐาน 
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จํานวนนักเรียนท่ีสังกัดสถานศึกษาของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

จํานวนนักเรียน  ( คน ) 
ปการศึกษา 2552 ปการศึกษา 2553 

 
ชื่อสถานศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
โรงเรียนเทศบาล 374 331 705 377 344 721 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต ฯ 88 78 166 118 96 214 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเกิ้ง 38 37 75 42 38 80 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาล 72 58 130 74 56 130 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 โนน 47 36 83 38 50 88 

รวม 619 540 1,159 649 584 1,233 
 

ที่มา  :   กองการศึกษาเทศบาลเมืองบานไผ    พ.ศ.  2553  
 
1.6.2  การศึกษานอกระบบ    เทศบาลเมืองบานไผไดสงเสริมการสรางอาชีพใหแกประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  เพื่อพัฒนาคณุภาพชวีิต  สรางอาชีพ  สรางรายได    โดยจัดฝกอาชพีประเภทตาง ๆ 
เชน    ใหความรูทางดานชางฝมือแรงงาน รวมกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 6 จงัหวัดขอนแกน โดยมีการ
จัดตั้งศูนยที่ชุมชนหนองลุมพุก  ฝกสอนการนวดแผนไทย  รวมกับศูนยรัตนาภาจงัหวัดขอนแกน ฝกสอน
ดอกไมประดษิฐที่ชุมชนสุมนามัย   รวมไปถึงการปลูกเห็ด  เปนตน  
                          1.6.3 การศึกษาตามอัธยาศัย    เทศบาลเมืองบานไผไดสงเสริมในการจดัการศึกษาตาม
อัธยาศัยตามความสมัครใจ ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส สังคมและสิ่งแวดลอมของแตละ
บุคคล  เชน  ใหบริการหองสมุดประชาชน   ศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน  ที่อานหนังสือประจําชุมชน  เพื่อสงเสริม
ใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร  ทันขาว  ทันเหตกุารณ 
 
การใหบริการของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

1. หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ    หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ        ไดจัดตั้งขึน้มาเมื่อป 
พ.ศ. 2546  โดยอยูในความรบัผิดชอบของกองการศึกษา   ตั้งอยู  ณ  บริเวณชัน้ลางอาคารสภาวัฒนธรรมอําเภอ
บานไผ  เปดใหบริการแกประชาชนโดยทัว่ไป   นกัเรียน  นักศึกษาและพนักงานเทศบาล  โดยมีวัตถุประสงค 

1.1 เพื่อใหมหีนังสือ   วารสาร   บทความ  เอกสารทางดานวชิาการ  ทางการบริหารดาน 
        ตาง ๆ  กฎหมาย  ระเบยีบของทางราชการ 
1.2 เพื่อใหเปนแหลงศึกษา  หาความรู  ขอมูลขาวสารตาง ๆ  ของทางราชการและขาราชการ  

พนักงานเทศบาล และลูกจาง ประชาชนโดยทั่วไป  นักเรยีน  นกัศึกษา 
1.3 เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสารตาม  พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร  พ.ศ. 2540  และเปนศูนย 

ขอมูลของเทศบาลตอไป 
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                           เปดใหบริการ  ทุกวนั  ตั้งแตเวลา  08.30  น  -  16.30  น.  และเปนโครงการตอเนื่องในการที่
จะพัฒนาหองสมุดใหมีหนังสือ  เอกสาร  บทความ  ฯลฯ  ใหบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ 
 

 2. การบริการดานการสาธารณสุข   ของเทศบาลเมืองบานไผ  มีศูนยบริการสาธารณสุขเปน
สถานที่บริการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป  ซ่ึงเปนการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับแจกจายยาสามัญประจํา
บานและยาสําหรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน  สงเสริม  พรอมกับแนะนําการวางแผนครอบครัว  การคุมกําเนิด
และจายยาเมด็คุมกําเนิด  แจกถุงยางอนามยั  การฉีดวัคซีนปองกันโรค  และการควบคุมสัตวที่เปนพาหนะนํา
โรคมาสูคนเชน  สุนัขบา  หนู  แมลงสาบ  ยุง  เปนตน  

 

3.  การจัดการขยะมูลฝอย    ปจจุบนัเทศบาลเมืองบานไผมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ  20  ตัน/
วัน  รวมกับขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทั้ง    10   แหง ในเขตอําเภอบานไผ  ที่นํามากําจัดอีก
ประมาณ  20 ตัน/วนั  ซ่ึงขยะมูลฝอยที่จะตองกําจัดทั้งสิน้  35   ตัน/วัน 
                      เทศบาลฯมี  รถเก็บขนขยะมลูฝอย  จํานวน  9  คัน  ประกอบดวย  รถขนขยะแบบอัดทาย จํานวน  
5  คัน   แบบเปดขางเททาย   จํานวน 1  คนั  และแบบเปดปดอัพ  จํานวน  1  คัน  รถขอเกี่ยว  1  คัน        
         รถที่ใชในการปฏิบัติกาํจัดขยะมูลฝอย  มีจํานวน  4  คัน  ประกอบดวย  รถแทรกเตอร  1  คัน  รถ
แมคโฮ  1  คัน  รถบรรทุกดิน  1  คัน  รถบรรทุกน้ํา  1  คัน  และเครื่องคัดแยกขยะ  1   เครื่อง 
 

4.  การระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 
      ก.  การระบายน้ํา   เขตเทศบาลเมืองบานไผจัดสรางทอและรางระบายน้ํา  เพื่อชวยในระบบการ
ระบายน้ําภายในเขตเทศบาล  เปนระยะทางรวม  46,598.29  เมตร  เพื่อลดการทวมขังของน้ําเมื่อเวลาฝนตก  
โดยที่ถนนเจนจบทิศมีทอระบายน้ํายาวที่สุดในเขตเทศบาลคือยาว  4,625.93  เมตร  รองลงมาคือถนน
สุขาภิบาล  2  ความยาวของทอระบายน้ําในถนนนีย้าว  3,070.97  เมตร   

      ข.  ระบบบําบัดน้ําเสีย   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดงบประมาณสนับสนุนในดานการศึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสยี  จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  5  ลานบาท  
ซ่ึงไดดําเนนิการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว และอยูในระหวางการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนจากกระทรวงวิทย ฯ ในการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียตามผลการศึกษาและออกแบบ 
 5.  การดับเพลิง  หรือการบรรเทาสาธารณภัย   มพีนักงานดับเพลิงจํานวน  19  นาย  แบงเปน
พนักงานสามญั  4  นาย  ลูกจางประจํา  8  นาย  ลูกจางตามภารกิจ  8  นาย  และมรีถยนตดับเพลงิ  3  คัน  มี
รถยนตกูภยัเคลื่อนที่เร็ว  2  คัน  มีรถยนตบรรทุกน้ํา  4  คัน  เครื่องสูบน้ําดับเพลงิชนิดหาบหาม 3 เครื่อง 
เครื่องสูบน้ําขนาดเล็ก 3 เครือ่ง วิทยุส่ือสารแมขาย  3  เคร่ือง วิทยุส่ือสารมือถือ 50 เครื่อง  น้ํายาดับเพลิงเคมี  
100  เครื่อง  ชุดผจญเพลิงในอาคารพรอมเครื่องชวยหายใจ  2  ชุด  หนากากกนัควันพิษ  8  ชุด   เครื่องดับเพลิง 
 6. ศูนยบริการประชาชน    เทศบาลเมืองบานไผไดมีการจัดตัง้ศูนยบริการในเรื่องการบริการ
สาธารณะตางๆ เชน  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประชาชน  งานจดัเก็บภาษี  คาธรรมเนียมและใบอนุญาติ
ตางๆและ การรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียนของประชาชนทั่วไป  การบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ 
ซ่ึงสถานที่ตั้งของศูนยบริการเทศบาลฯไดจัดตั้งไวใหบริการบริเวณ ช้ันลางของอาคารสํานักงานเทศบาลฯ  
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ชนิดคารบอนไดออกไซดเหลวระเหยแบบสะสมความดนั  5  เครื่อง  เครื่องดับเพลิงชนิด บี ซี เอฟ  จํานวน  4  
เครื่อง   และมีเจาหนาที่อาสาสมัครในโครงการการปองกนัภัยฝายพลเรอืนจํานวน  335  คน 

 

 7.  โรงฆาสัตว   ตั้งอยูบริเวณทิศใตของสาํนักงานเทศบาลเมืองบานไผ     ฆาโคและสุกร     การกาํจัด 
น้ําเสีย  เปนแบบบอผ่ึง    ซ่ึงเปนโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานและมีความพรอมในการใหบริการประชาชน 
 

 8.  สถานธนานุบาล   ในเขตเทศบาลเมืองบานไผมี  จํานวน  1  แหง  ตั้งอยูบริเวณอาคารพาณิชย
หนาตลาดเทศบาล  4    
             9.  บริการอินเตอรเน็ตฟรี    เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการตามโครงการอินเตอรเน็ต  1  
ตําบล  โดยมวีตัถุประสงคเพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตฟรีแกประชาชนโดยทั่วไป  นกัเรียน  นักศกึษา  และผูที่มี
ความตองการ    สนใจที่จะใชอินเตอรเน็ต     เพื่อหาความรู     ศึกษาหาความรู     ขอมูลดานตาง ๆ     บนระบบ
อินเตอรเน็ต  โดยเปดใหบริการฟรีในวันเวลาราชการ  ตั้งแตเวลา  08.30 น. - 16.30 น. ณ  ศูนยบริการรวม
สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 
สถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองบานไผ 

รายการหมวด/ประเภท 
รายรับจริง 
ป  2550 

รายรับจริง 
ป  2551 

รายรับจริง 
ป  2552 

1. หมวดภาษีอากร  (รวม)  5,843,145.58 5,900,698.10 5,961,287.18 
 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 4,282,649.95 4,341,401.00 4,395,386.13 
 ภาษีบํารุงทองที่ 342,732.63 257,602.10 251,463.05 
 ภาษีปาย 1,149,775.00 1,240,271.00 1,265,274.00 
 อากรฆาสัตว 67,988.00 61,424.00 49,164.00 
2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต (รวม) 2,594,756.15 2,590,385.03 3,317,865.17 
 คาธรรมเนียมควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 113,497.00 102,267.00 81,651.00 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา 7,541.75 7,260.45 7,974.37 
 คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน 40.00 20.00 170.00 
 คาธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร 39,559.30 16,848.98 14,524.20 
 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการสาธารณสุข 1,672,860.10 1,703,374.00 1,800,275.00 
 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร 15,200.00 20,170.00 22,760.00 
 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 32,020.00 47,940.00 180,020.00 
 คาปรับผูกระทําผิดกฏหมายจราจรทางบก 140,425.00 119,525.00 106,450.00 
 คารรมเนียมอื่นๆ 6,600.00 - 48,900.00 
 คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและเทศบัญญัติ(บัตร) 20,600.00 16,080.00 29,690.00 
 คาปรับผิดสัญญา 

 
 
 

62,878.00 100,291.60 560,430.60 



  
รายการหมวด/ประเภท 

รายรับจริง 
ป  2550 

รายรับจริง 
ป  2551 

รายรับจริง 
ป  2552 

 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข 420,740.00 391,402.00 391,590.00 
 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 6,200.00 1,520.00 1,960.00 
 ใบอนุญาติการโฆษณาโดยใชเสียง 6,595.00 7,116.00 6,340.00 
            คาธรรมเนียมขนถายสิ่งปฏิกูล 50,000.00 50,000.00 50,000.00 
 คาธรรมเนียมการแพทย - 6,570.00 15,130.00 
3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม) 2,159,151,.14 1,582,430.26 1,351,739.87 
 คาเชาที่ดิน - - - 
 คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 619,760.00 481,300.00 488,700.00 
 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 1,359,053.36 918,169.52 722,876.93 
 เงินปนผลตางๆ 180,337.78 182,960.74 140,162.94 
4. หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย (รวม) 158,234.23 223,180.53 408,088.62 
 เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 158,234.23 223,180.53 408,088.62 
 รายไดจากการพาณิชยอื่น - - - 
 คาดอกเบี้ยเงินกูเพื่อชดเชยใหเทศบาล - - - 
5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด(รวม) 1,068,494.14 560,518.58 1,808,006.85 
 คาขายแบบแปลน 654,800.00 387,900.00 885,00.00 
 คาเขียนแบบแปลน - - - 
 คาจําหนายแบบพิมพิ์และคํารอง 18,220.00 20,819.00 21,238.00 
 รายไดเบ็ดเตล็ดอื่นๆ 395,474.14 128,819.58 901,768.85 
 คาวัคซีน - 22,980.00 - 
6. หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแลวแบงให อปท. (รวม) 62,190,802.34 60,666,704.69 59,442,127.21 
 ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลื่อน - - - 
 ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ 46,428,192.65 45,283,239.18 45,102,806.70 
 ภาษีสุรา 3,201,991.89 3,599,710.78 3,838,819.46 
 ภาษีสรรพสามิต 8,355,229.06 6,949,295.10 7,528,284.31 
 คาภาคปโตเลี่ยม 44,338.06 667,730.58 713,573.97 
 คาภาคหลวงแร 546,962.68 46,522.05 92,327.77 
 คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน 3,614,088.00 4,120,207.00 2,166,315.00 
7. หมวดเงินอุดหนุนรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให อปท. (รวม) 40,378,508.00 53,927,794.28 50,657,423.15 
 เงินอุดหนุนเพื่อบูรณทองถิ่นและกิจการอื่นทั่วไป 40,378,508.00 53,927,794.28 33,628,287.00 
 เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ - - 17,029,136.15- 
 รวมรายรับทั้งสิ้น 114,393,091.58 125,451,711.47 122,946,538.05 
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สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นใน  4 ป  ท่ีผานมา 

แยกตามยุทธศาสตรการพฒันา 
จํานวนโครงการทั้งหมด สาขาการพัฒนา 

ป 2550 ป  2551 ป 2552 
การแกไขปญหาความยากจน 12 14 21 
การพัฒนาเมืองนาอยู 65 45 35 
การพัฒนาทุนมนุษย 54 52 51 
การปรับปรุงระบบบริหารจดัการ 105 93 115 
                         รวม 236 204 222 

 
 

สาขาการพัฒนา 
จํานวนโครงการทั้งหมด 

ป 2553 
การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 16 
การพัฒนาโครงสรางพื่นฐานและพัฒนาเมอืงใหเปนเมืองนาอยูมีส่ิงแวดลอมที่ดี 74 
การพัฒนาทุนมนุษย 44 
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานในทกุระบบ 36 
การแกไขปญหาความยากจน               17 
การพัฒนาระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 28 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 57 

รวม 272 
 
 

***************************** 
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สวนท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา 
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สวนที่ 3 

ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ในปท่ีผานมา 

 วัตถุประสงค  เพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาในป 2553 ที่ผานมาเทศบาลเมืองบานไผ ไดนํา
แผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม 

 องคประกอบ  ประกอบดวย  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
การประเมินประสิทธิผล  ของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ  โดยจําแนกตาม ยทุธศาสตรการพัฒนาโดย
นําเสนอ  ดังนี ้

 การประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ป 2553  ที่ผานมา  เปนการประเมินผลและสรุปผล
การพัฒนาในรอบปที่ผานมา โดยประเมนิผล 2 ลักษณะ ดังนี ้

 3.1 ประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดําเนินการดงันี้ 
       เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยูในแผนพัฒนาทองถ่ินกับคิดเปน
รอยละและงบประมาณตาม ยุทธศาสตรการพัฒนา  รายละเอียดตามตาราง 
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ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ในแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2553  ท่ีดําเนินการ                                                                      

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
จํานวน

โครงการใน
แผนพัฒนา 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

และ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

 
รอยละ 

(%) 

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

(บาท) 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

 
รอย
ละ 
(%) 

1. การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริม 
ใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

16 10 62.50 2,710,200 390,000 14.39 

2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนา
เมืองใหเปนเมอืงนาอยูมีส่ิงแวดลอมที่ด ี

74 48 64.86 48,454,145 17,721,700 36.57 

3. การพัฒนาทุนมนุษย 44 40 90.90 19,790,100 17,288,360 87.35 
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลใหไดมาตรฐานทุกระดับ 

36 10 27.77 23,048,700 499,700 2.16 

5. การแกไขปญหาความยากจน 17 9 52.94 8,716,800 7,038,500 80.74 
6. การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 28 8 28.54 4,054,000 364,200 8.98 
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 57 24 42.10 20,140,500 1,793,300 8.90 

รวม 272 149 54.77 126,914,445 45,095,760 35.53 
 

3.2 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิน่ในเชงิคุณภาพ 
                   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดติดตามและประเมนิผลการดําเนินการตามแผนของแตละแผนงาน/
โครงการของเทศบาลเมืองบานไผ   มองวาสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของ
ประชาชน     บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด  โดยนําเสนอเปน
ภาพรวมของแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรการความเขมแขง็และสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการดําเนินงาน 
        แนวทางการพัฒนา  

1. สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2. สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
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                             สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได

ดําเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตรการความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดาํเนนิงาน  
เพื่อ ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา  ตลอดจนมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆรวมทั้ง สงเสริม 
สนับสนุนการดํารงชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผน จํานวน  16  โครงการ  
ดําเนินการ  10 โครงการ  คิดเปนรอยละ  62.50  ของโครงการทั้งหมด   
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมอืงใหเปนเมืองนาอยูมีส่ิงแวดลอมที่ดี 
 แนวทางการพฒันา 
 1.พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานครอบคลุม
ทั่วถึงและการจัดทําผังเมือง  อยางเหมาะสม 
 2.เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบ
เรียบรอย และความปลอดภยัในทรัพยของประชาชนในทองถ่ิน 

  3. รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศกึษา 
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

                         สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได
ดําเนินการตามแผนงานยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมี
ส่ิงแวดลอมที่ดี  เพื่อแกไขปญหาความตองการของประชาชนในดาน  ความเดือดรอน โครงสรางพื้นฐาน  
เพื่อ ปรับปรุงบานเมืองใหเปนเมืองนาอยู รวมทั้งการสัญจรไปมา  การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากขึ้น 
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไดมาตรฐาน อยางทั่วถึง    มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มี
ความเปนอยูแบบสงบ  สังคมอยูอยางสุขกาย สบายใจ   โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผน จํานวน  74  
โครงการ  ดําเนินการ  48  โครงการ  คิดเปนรอยละ  64.86  ของโครงการทั้งหมด    
3. ยุทธศาสตร การพัฒนาทุนมนุษย 
  แนวทางการพฒันา 
  1. ยกระดับการศึกษา  ความรู และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการ
เปนสังคม แหงการเรียนรู 
  2. เสริมสรางสุขภาพอนามยัในทกุกลุมอายุ  ควบคูกับการพัฒนาการพัฒนาการใหบริการ
ทางสาธารณสุข 
  3. สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                         สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทยีบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน  ยทุธศาสตร การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อแกไขปญหา  ความรู การศึกษา  รวมทั้ง
เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อกาวสูสังคม แหงการเรียนรูตางๆ  และที่ขาดเสียไมได ทีต่องดูแล และพัฒนาไป
พรอมๆกันก็ คือสุขภาพอนามัย  ในทกุกลุม อายุ ทุกชวงวัย  และสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  วัฒนธรรม  
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ประเพณ ี  ภูมปิญญาทองถ่ิน  ที่มีในชุมชนนั้นๆ  โดยไดดําเนนิการบรรจุไวในแผนจํานวน 44 โครงการ 
ดําเนินการ 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 90.90  ของโครงการทั้งหมด  
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทกุระบบ 
  แนวทางการพฒันา 
  1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ
ครอบคลุมทุกชวงวยั 
  2. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
                           สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทยีบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทกุ
ระบบเพื่อสงเสริม การศึกษา  การเรียนการสอนในทุกระดับชั้น   พัฒนาระบบการบริหารการศกึษา  
ชวยเหลือ ดุแลแด็กที่ดอยโอกาสทางการเรียน  โดยไดดําเนนิการบรรจุไวในแผนจํานวน 36 โครงการ 
ดําเนินการ 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 27.77 ของโครงการทั้งหมด   ซ่ึงอาจจะไมครอบคลุมเทาที่ควร 
5. ยุทธศาสตร  การแกไขปญหาความยากจน 
  แนวทางการพฒันา 
  1. พัฒนาและสงเสริม อาชีพ และรายได 
  2. พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกผูยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของ
รัฐบาล 
                        สรุปผลการพฒันา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทยีบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน . ยทุธศาสตร  การแกไขปญหาความยากจน  เพื่อ แกปญหาความยากจน  พัฒนา
สงเสริมอาชีพ และรายได ของประชาชน  ชวยเหลือ คุมครองทางสังคมแกผูที่มีฐานะยากจน  ผูดอยโอกาส  
โดยไดดําเนนิการบรรจุไวในแผนจํานวน 17 โครงการ ดําเนินการ 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.94 ของ
โครงการทั้งหมด    
6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการพฒันา 
  1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว และ
ครบวงจร 
  2. พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
                       สรุปผลการพฒันา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน ยทุธศาสตร  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อ พัฒนา เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการใหบริหาร แกประชาชนผูมาใชบริการครบวงจร  สะดวก  รวดเร็ว ประทับใจ รวมท้ัง  
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พัฒนาระบบ ขอมูลขาวสาร ที่สงไปยังประชาชนทันสมยั  และทัว่ถึง  โดยไดดําเนนิการบรรจุไวในแผน
จํานวน 28โครงการ ดําเนินการ 8 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.54  ของโครงการทั้งหมด     
7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  แนวทางการพฒันา 
  1. พัฒนาระบบการบริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน 
  2. พัฒนาศกัยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกีย่วกับระบบบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี 
และการปองกนัปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
                         สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทยีบ  ได
ดําเนินการตามแผนงาน  ยทุธศาสตร การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนการพฒันาพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงานเทศบาลเมืองบานไผ การ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี    โดยไดดาํเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 57 โครงการ ดําเนนิการ 24 
โครงการ คิดเปนรอยละ 42.10 ของโครงการทั้งหมด  
   

 
********************** 
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สวนที่ 4 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 

1.  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  (BAN PHAI MUNICIPATLITY VISION) 
       เทศบาลเมืองบานไผ จัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพื่อจัดทําวิสัยทศัน   ยุทธศาสตร และแนวทาง
การพัฒนาเทศบาลฯดังนี ้

1.1  วิสัยทัศนเทศบาลเมืองบานไผ 
       “  ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน   เมืองนาอยู   แหลงเรียนรู  คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ ” 
           1.2  พันธกิจ  ( MISSION ) 

1. การรกัษาความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมือง  ความสงบเรยีบรอยและความปลอดภยัในชีวติ
และทรัพยสินของบานเมือง 

2. พัฒนาการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายทุั้งในระบบนอกระบบการศกึษาและตามอธัยาศัย  
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. การใหสวัสดกิารและการสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีคณุภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได 
4. เปนศูนยกลางการผลิตและจาํหนายผลติภณัฑชุมชน  พรอมสรางอาชีพและความเขมแข็งใหกับ

เศรษฐกิจชุมชน   
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 
6. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมอืงโดยปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
7. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทบัใจ 
8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

           1.3 วัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น  (Objective)   
1. ยกระดับการพฒันาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และ

ครอบคลุม 
2. สรางความเขมแข็งและเพิ่มพนูศักยภาพของชุมชน ประชาชนมีอาชีพ และรายไดที่พอเพียง 

ความยากจนลดลง 
3. มีระบบการบริหารจัดการทีด่ ีโดยยดึหลักธรรมาภิบาล ใหประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนาทุก

ระดับ และการเขาถึงบริการภาครัฐ ใหมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัยของประชาชน
เพิ่มขึ้น                                                                                               
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4. ส่ิงแวดลอมไมเปนพิษ  มีสถานที่พักผอนหยอนใจ  และสถานที่ออกกําลังกายอยางเพียงพอ 
5. พัฒนาระบบการศึกษา และเปดโอกาสดานการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ      สงเสริม 

ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมทองถ่ิน  
6. สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ  และหางไกล

ยาเสพติด 
              7.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากขึ้น           
          1.4  ยทุธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  เทศบาลเมืองบานไผ 
        เทศบาลเมืองบานไผ ไดใชเวทีประชมุประชาคมทองถ่ินในการระดมสมองจากภาคประชาชน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหการจดัทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แนวทางการพฒันารวมทั้ง
กิจกรรม โครงการที่เปนความตองการ และเพื่อแกปญหาของชุมชน โดยไดประเดน็ยุทธศาสตร และแนวทาง
การพัฒนาดังตอไปนี ้
        1.5  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (Strategic Issue)   
              ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนนิงาน 
             ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมที่ดี 
             ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนษุย 
             ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทกุระบบ 
             ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน 
             ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
             ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

       1.6  แนวทางการพัฒนา (Strategy) 
           1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแขง็และสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมใน 
               การดําเนินงาน 
               1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
               1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
           2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  
               มีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
               2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให  ไดมาตรฐาน  ครอบคลุม 
                     ทั่วถึงและการจัดทาํผังเมือง อยางเหมาะสม 
               2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรกัษาความสงบเรียบรอย                               
                     และความปลอดภัยในชวีิต และทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน  
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                  2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา  
                  2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
           3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย    

3.1 ยกระดับการศกึษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปน
สังคม  แหงการเรียนรู 

3.2   เสริมสรางสุขภาพอนามยัในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข 
                 3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน 
            4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลใหได 
                มาตรฐาน ในทุกระบบ 
                4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม 
                     ทุกชวงวัย    
               4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
             5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 

5.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 
                5.2 พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล 
             6. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
               6.1 พัฒนาและเพิม่ประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
               6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมีคุณภาพและทัว่ถึง 
             7. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
               7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาค 
                      ประชาชน 

7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกีย่วกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดแีละ                                
การปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 
2.  นโยบายผูบริหารทองถิ่น 

นโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองบานไผ  โดยยึดตามขอบขายภารกิจหนาที่ที่ได
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เปนการแถลง
นโยบายตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ    เพื่อใหทราบถึงเจตนารมณและนโยบายของคณะผูบริหาร
ในการสนอง ตอบตอปญหาความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองบานไผทุกคน ซ่ึงไดกําหนดนโยบายบริหารราชการของเทศบาลเมืองบานไผ  ดังนี้ 
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2.1 นโยบายการพฒันาดานโครงสรางพื้นฐาน 

  1. สงเสริมพัฒนาลําหวยจิก  ลําหวยทราย  ลําหวยนอย  ลําหวยยาง  ใหสามรถใชประโยชน
สาธารณะได  พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนทั้งสองฝงของลําหวย และทําฝายกักเก็บน้ําไวใชตลอดทั้งป  
  2.  กําหนดแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ทั้งถนนตามความจําเปน
เรงดวน  ทางระบายน้ํา  ทางเดินเทา  ไฟฟาแสงสวางตามถนน ตรอก ซอย สาธารณะ ใหไดมาตรฐาน 
สอดคลองกับความตองการของชุมชน และตอเนื่องกับโครงการที่ดําเนินการไวแลว 
 2.2   นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  เพื่อใหสภาพแวดลอมของเมืองเปนชุมชนนาอยู ปลอดภัยจากมลภาวะ ภายใตระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  นโยบายดานนี้ จึงมีความสําคัญที่จะตองมีแผนงานและโครงการตอไปในดาน
ตางๆ ไดแก 
  1.  พัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผอนหยอนใจ ใหเกิดประโยชนสูงสุดควบคูกับการ
สนับสนุนการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ดวยกิจกรรมรณรงคลดภาวะโลกรอน 
  2. สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย โดยการสงเสริมการผลิต และการบริโภคที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม รวมทั้ง สนับสนุน สงเสริม เพิ่มศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย  
และลดปริมาณของเสียในชุมชน 
  3. รณรงครักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน และสถานที่ตางๆ 
ในเขตเทศบาลใหเปนเมืองนาอยู 
 2.3   นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  1.  สงเสริมและพัฒนาศูนยจําหนายผลิตภัณฑ พรอมสรางแบรนด (สัญลักษณ) สินคาของ
ชุมชน ใหเกิดอาชีพพัฒนารายไดและแกไข ปญหาความยากจนใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
  2. พัฒนาตลาดเทศบาลใหไดมาตรฐานเปนตลาดสดนาซื้อ ตามนโยบายของรัฐบาล เปน
ศูนยกลางจําหนายสินคา อุปโภค บริโภคระดับอําเภอ และใหมีการจัดระบบการจัดการตลาดที่ดี มีคุณภาพ 
  3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเพื่อเปนแหลงกูยืมดอกเบี้ยต่ํา 
ใหประชนทั่วไปไดรับความสะดวก และมีสภาพคลองในดานการเงินในระดับที่พอเพียงแกการแกไขปญหา 
และสภาพคลองทางเศรษฐกิจ ระดับรากหญา 
 2.4   นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
 ดานการศึกษา 
  1. สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรู ดานไอที และภาษาใหกับเด็ก เยาวชนและผูสนใจ 
  2. สงเสริม  สนับสนุน ใหมีการรณรงคทุกรูปแบบอยางตอเนื่อง และจริงจัง เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนหางไกลจาดยาเสพติดทุกรูปแบบ ทั้งในการเฝาระวัง ปองกัน การบําบัดรักษา  และการฟนฟูผูติดยา
เสพติด โดยประสานรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ 
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  3. สงเสริมพัฒนาใหมีกลุมเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการออกําลังกาย การเลนกีฬา 
และการรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อยางเขมแข็ง และจริงจัง เพื่อใหรางกายสมบูรณเขมแข็ง  มีการ
พบปะสังสรรคทางสังคมของชุมชนสรางความรัก สามัคคีภายในชุมชนเทศบาล 
  4. สงเสริมพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ใหบริการระบบรถรับ-สงนักเรียน เพื่อเปนการลดภาระใหกับผูปกครอง กําหนดหลักสูตรแนวใหม
ของอนุบาลสาธิตสูความเปนเลิศทุกดาน พรอมยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และศูนยเด็กเล็กใน
สังกัด  โดยเนนกระบวนการ “ สรางความสุขในการเรียน “  
  5. สนับสนุนฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม งานประเพณีประจําป ตลอดจนภูมิ
ปญญาทองถ่ิน และรวมมือเผยแพร อนุรักษสืบทอดใหเปนเอกลักษณของทองถ่ินสืบไป  
 ดานการพัฒนาชุมชน 
  จัดสรรงบประมาณเปนเบี้ยยังชีพ เพื่อเปนสวัสดิการและสรางหลักประกันดานรายได แก
ผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามรถประกอบอาชีพเล้ียงตัวเองได ใหทั่วถึง  สนับสนุน
และสรางโอกาสใหกลุมผูยากไร  และกลุมผูมีรายไดนอย ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส และผูติด
เชื้อเอดส ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามรถพึ่งตนเองได 
 ดานการสาธารณสุข 
  1. ในเชิงรับ เนนเสริมสรางสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแกประชาชน ใหเขาถึง
หลักประกันสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ การเจ็บปวย โดยรวมมือกับภาคีตางๆและจัดใหมี
ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน หรือศูนยสุขภาพชุมชนไวคอยบริการ และอํานวยความสะดวกแกประชาชน
ใหครอบคลุมทั่วถึง และรวดเร็ว 
  2. ในเชิงรับเสริมสรางบทบาท ศักยภาพของ อสม.ในการจัดบริการดานสาธารณสุข ดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยในเบื้องตนของประชาชนในชุมชน โดยการจัดใหมีสวัสดิการ คาตอบแทนตามนโยบาย
และหลักเกณฑที่รัฐบาลกําหนด เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจและใหมีศักยภาพในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากขึ้น 

2.5  นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

มุงเนนภาคประชาชน องคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมในการบริหารการจัดการและ
พัฒนาโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีเทศบาลเปนผูขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และ
เกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสรับรู เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยาง
กวางขวาง เปนธรรม รวดเร็ว และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในรูปของการจัดทํา
ประชาคม เพื่อพัฒนาตามกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบตรวจสอบความ
โปรงใส ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 
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2. พัฒนาบุคลากร ดวยการสรางจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ เพื่อ

ตระหนักความรับผิดชอบในหนาที่ และทัศนคติที่ดีตอการบริการประชาชน ซ่ึงจะทําใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมในการบริการ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล และความเปนธรรมแกผูเสียภาษีมี การพัฒนา
รายไดอยาง ตอเนื่อง และขยายฐานภาษีแหลงรายไดใหม ใหมีการเก็บรายไดอยางเปนระบบ ครอบคลุม 
ทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อใหเทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะที่ดี มีมาตรฐาน และการใชจายเงิน
งบประมาณเปนไปอยางคุมคา สามรถวัดประเมินผลสําเร็จได 

4. เพิ่มบทบาทของสตรี เด็ก และเยาวชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยในทองถ่ิน 
5. นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน โดยเฉพาะจุดบริการสวนหนา 

เพื่อสรางบรรยากาศรับบริการงาย สะดวก รวดเร็ว และเปนการรักษาระดับคุณภาพงานบริการที่เปนเลิศ จาก
การที่ดําเนินการไวระดับหนึ่ง รวมทั้งทบทวนระเบียบขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหารงาน
กระชับ มีความยืดหยุน มีประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได และมีการประเมินผลที่เปนระบบและเปนธรรม 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยสงเสริมการมี
สวนรวมของภาคี และอาสาสมัคกลุมตางๆ มุงเนนมาตรการปองกันแกไข พรอมทั้งจัดระบบปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาตอิยางทั่วถึง และทันทวงที 
  
3 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน 

ประจําป  2554 – 2557 
วิสัยทัศน  อปท.  ในเขตจังหวัดขอนแกน 

“ขอนแกนเมืองนาอยู  เปนศูนยกลางเครือขายการคา การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนสง
ในภูมิภาคสูสากล” 
ยุทธศาสตรและประเด็นยุทธศาสตร    กําหนดยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 5 ประการ  ประกอบดวย 
ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแขงขัน 
 เปาประสงค 1. การพัฒนาดานการเกษตร เพื่อมุงสูเปนศูนยกลางดานการเกษตร เศรษฐกิจของ 

     ภูมิภาค 
   2. การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุงสูการเสริมสรางจุดเดนตามศักยภาพพื้นที่ 
   3. การพัฒนาดานการคา การทองเที่ยว การบริการ และการพัฒนาโครงสราง 

    พื้นฐาน สูความเปนศูนยกลางของภูมิภาค 
ยทุธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

เปาประสงค 1. สนับสนุน สงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน 
2.สรางสังคม และเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง 
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  3. การพัฒนา ยกระดับ มาตรฐานสาธารณสุขและการแพทย 
  4. การพัฒนา สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
  5. การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และสงเสริมครอบครัวเขมแข็ง 
  6. การสนับสนุน สงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 
เปาประสงค 1. การอนุรักษ ฟนฟุความอุดมสมบูรณ และใชประโยชนทรัพยากรดิน 
  2. การพัฒนาแหลงน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้ํา ระบบการกระจายน้ํา และ 
                                  จัดการคุณภาพน้ําอยางมีประสิทธิภาพ 
  3. การอนุรักษฟนฟุความสมบูรณ และการใชทรัพยากรปาไม อยางยั่งยนื 
  4. การบริหารทรัพยากรสิ่งแวดลอม เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง อยางเปนระบบ 
  5. การสนับสนุนการใชพลังงานทดแทน เพื่อรองรับ ความตองการการใชพลังงาน    
                                 อยางยั่งยืน 
  6. การพัฒนาระบบการการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมแบบบูรณการ 

ยุทธศาสตรท่ี  4  การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 เปาประสงค 1. การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย 
   2. การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย 
   3. การปองกันลดผลกระทบ และชวยเหลือผูประสบภัยแลง 
   4. การบริหารจัดการดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
   5. การลดปญหายาเสพติด ขจัดความเดือดรอนของประชาชน 
   6. การปองกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร 
   7. การปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารและปาย 
   8. การรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบรอย เพื่อความปลอดภัยในทรัพยสิน 
                                                 ของประชาชน 
   9. การบริหารจัดการดานความมั่นคง และความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ 
 
    

 
******** 
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4.  กลุมจังหวัดภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (รอยเอ็ด , ขอนแกน, มหาสารคาม, 
กาฬสินธุ) 
 

วิสัยทัศน     “ศูนยกลางการคา  การบริการอุตสาหกรรม และสังคมนาอยู”   
เปาประสงคกลุมจังหวัด  รอยแกนมหากาฬ 
                 ประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาใหบรรลุไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว  3 
เร่ือง ประกอบดวย   

1. เพิ่มผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัด ( GPP  ) 
2. สรางสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคนใหเปนคนที่มีคุณภาพ 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 

 

5.   สภาพปญหาของเทศบาลเมืองบานไผ 
               1    ดานการพฒันาความเขมแขง็ และสงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมในการดําเนินงาน 
  ►   ปญหาความสามัคคีในชุมชน  เนื่องจากบางชุมชนยังยังมีความเขาใจที่ผิดๆเกี่ยวกับ
ระบบ ระเบียบการปฏิบัติงาน ของเทศบาล  อีกทั้งยังขาดความรวมมือ ในการเขารวมรับฟงขอมูลขาวสารที่
ทางเทศบาลสงให  ขาดความสามัคคีในชุมชน ทําใหเกิดความแตกแยกในชุมชน  ซ่ึงเปนเหตุผลในการให
ความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  

  ► ประชาชนสวนใหญ ละเลยบทบาทหนาที่  ความเปนประชาธิปไตยของตัวเอง 
 2.  ดานการพฒันาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

              ► ปญหาการระบายน้ําระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ําของเทศบาลยังไมได
มาตรฐาน  เกิดปญหาการระบายน้ําไมทนั  เมื่อฝนตกในชวงฤดูฝนรวมทั้งสาเหตุจากการอุดตันของทอระบาย
น้ําโดยทัว่ไป   ในการกอสรางถนนของเทศบาลบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้ําสูงกวาระดับของ
พื้นดินโดยทัว่ไปของประชาชนที่ใชปลูกบานเรือน ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสามารถระบายน้ํา
ออกจากบานเรือนได  ทําใหเกดิน้ําทวมขัง ซ่ึงสภาพดังกลาวของถนนไดกลายเปนทํานบและฝายกั้นน้ําซึ่ง
เปนสาเหตุทําใหน้ําทวมขังเปนเวลานานซึ่งปญหาดังกลาวเปนเพราะการกอสราง  ระบบระบายน้ํายงัไมเสร็จ
สมบูรณทั้งระบบ 
   ► ปญหาถนนและทอระบายน้ํา ผิวจราจร ไมไดมาตรฐาน   ถนนสายหลักโดยทั่วไปมี
สภาพของถนนตามซอยตาง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไป – มา และสวนใหญไมมี
ทอระบายน้ํา ถนนบางสายผิวการจราจรขรขุระเปนหลุมเปนบอ และบางแหงมีสภาพเปนถนนลูกรังและดิน
ทราย การเชือ่มตอของทอระบายน้ํายังไมสมบูรณเพราะถนนบางสายมีทอระบายน้ํา บางสายไมมีทอระบาย
น้ําทําใหเกดิปญหาน้ําทวมขงัในฤดูฝนเพราะการระบายน้าํและการไหลเวียนของน้าํไมสะดวก และมกีารอดุตนั
ของทอระบายน้ํา   ทอระบายน้ําไมไดมาตรฐานและชํารุดเสียหาย 



4-8 
  ► ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ   การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะไมทัว่ถึง  ทําใหแสงสวางไมเพยีงพอตามถนน  ตรอก  ซอย บางแหงจะมืดมากและมกีิ่งโคมไฟที่
ชํารุดเสียหาย ยังไมไดรับการแกไขซอมแซม ประชาชนรูสึกไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืน
และความไมปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
  ► ปญหาน้ําประปาไมเพยีงพอ   ในปจจุบันการใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลยัง 
ไมทั่วถึงยังมีบางสวนของชุมชน ไมมีน้ําประปาใชเพื่อการอุปโภคบริโภค  ในชวงฤดูรอนจะเดือดรอนมาก  
เพราะขาดแคลนน้ํา  เชน  ชุมชนสมประสงคพัฒนา  ชุมชนคุมจัดสรร 
  ► ปญหาการพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล   เนื่องจากในชวงหนาฝนไดมีปริมาณน้ํา
มาก  การตื้นเขินของลําหวย  หนอง  บึง ตาง ๆ ทําใหเกิดการระบายน้ําไมไดสะดวกและทําใหปริมาณน้ําแหง
ขอดอยางรวดเร็วหลังน้ําลดทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอกับการเกษตรกรรม  การประมง  
  ►  ปญหาเรื่องถังขยะไมเพียงพอ  มีการทิ้งขยะไมเปนที่  เพราะไมมีถังขยะ  ประชาชน
ไดนําขยะมากองตามพื้นดิน  ทําใหเศษขยะปลิวกระจายทัว่ไป  ถังขยะทีม่ีอยูเดิมไมเพยีงพอกับความตองการ 
ไมเพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวัน ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหขยะลนถังมากองที่พื้นดนิ  ทําใหขยะปลิวกระจาย
เต็มพื้นดนิและสกปรก 
  ►  ปญหาเรือ่งขยะตกคาง   เนื่องมาจากถนนตามตรอก  ซอย  ในเขตเทศบาลจะคบัแคบ 
บางสวนรถขยะเขาไปไมได  ทําใหมีขยะตกคาง  บางแหงรถเก็บของเทศบาล ไมเขาไปเก็บทุกวัน ทาํใหขยะ 

 
ลนถัง หลนลงตามพื้น ในขณะทํางานเก็บขยะเจาหนาทีเ่ก็บขยะของเทศบาล ไมเก็บขยะที่หลนอยูตามพื้นดิน
ใหหมด 

►  ปญหาการขาดจิตสํานึก   ประชาชนโดยทั่วไป ผูประกอบการยังขาดจิตสํานึกใน 
เร่ืองสิ่งแวดลอม การทิ้งขยะ การระบายน้ําเสียลงสูลําหวยสาธารณะ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอย
ของชุมชน 

► ปญหาการระบายน้ําเสยี   สภาพถนนตามตรอก ซอย สวนใหญไมมทีอระบายน้ํา การ 
ระบายน้ําจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามรองระบายน้ําที่เปนดิน ซ่ึงทําใหการระบายน้ําไมดเีทาที่ควร    
น้ําเสียจากบานเรือนจะไหลออกมารวมกนั ซ่ึงถาน้ําเสียดังกลาวไมสามารถระบายได จะทําใหเกิดน้ําขังและ
เปนน้ําเสีย เนา และสงกลิ่นเหม็น สรางความเดือดรอนใหประชาชนอยางมาก 

► ปญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมีการทําอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเลก็หลาย 
ประเภทที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเปนปญหาดานมลภาวะ  เชน การทําฟารมสุกร โรงงานแปงมัน 
โรงสีขาว โรงงานทําปลารา ปลาทู และโรงงานทําผลไมดอง โรงงานทําขนมจีน โรงงานเหลานี้จะปลอยน้ํา
เสียลงสูลํารางระบายน้ําสาธารณะ ทําใหน้ําเสียและมีกล่ินเหม็น 
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                      ►ปญหายาเสพติด   ไดมีการแพรระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนตาง ๆ มากยิ่งขึ้น ทั้ง 

ผูติดยาเสพติดและผูขายทั้งในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนทั่วไป ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากสภาพ
เศรษฐกิจโดยทั่วไปตกต่ําลง การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม  จริยธรรม เกิดปญหาการวางงาน คานิยม 
ประชาชนยากจนลง หารายไดไมเพียงพอเลี้ยงครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเปนอาชีพที่มีรายไดดีถึงจะมี
ความเสี่ยงสูงก็ตาม แตประชาชนบางกลุมทําเพื่อแกปญหาความยากจนของครอบครัว ซ่ึงปญหาดานนี้ยังมี
สถานการณที่ไมนาไววางใจ ประชาชนโดยทั่วไปหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะตองเฝาระวังปองกันและ
ปราบปรามกันตอไปและสรางจิตสํานึกใหไดผล สวนสาเหตุของปญหาการติดยาเสพติดนั้นเกิดจากความ 
เครียดและภาวะกดดันจากสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ครอบครัว  ที่ทํางาน   เพื่อนชักจูง     ผูคายาเสพติดชักจูง
และเกิดความอยากทดลองเสพ แกปญหาของตนเองไมได หาทางออกไมไดเลยหันมาพึ่งยาเสพติด 

               ► ปญหาประชาชนขาดการดแูลดานการควบคุมการกอสราง   ประชาชนขาดความเขาใจ 
ในระเบียบของทางราชการ โดยจะทําการตอเติมอาคารบานเรือนเองโดยไมไดขออนุญาตของทางราชการ ใน
การตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางและตอเติม รวมทั้งการควบคุมการกอสรางและเปนสาเหตุในการสราง
ความเดือดรอนรําคาญใหกับบานขางเคียง และไมมีความปลอดภัย เนื่องจากหนวยงานของรัฐขาดการ
ประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสรางและตอเติมอาคารการขาดความรู 
ความเขาใจของประชาชน 
                    ►  ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตามชุมชนตาง ๆ  จะมีการลักขโมย 
การงัดแงะทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการเฝาระวังทรัพยสินเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม  สวนมากจะมา 
จากกลุมผูติดยาเสพติดและมีการเลนการพนันตามชุมชนตาง   ๆ  เพิ่มมากขึ้น  โดยเฉพาะในงานสวด
อภิธรรมศพในเวลากลางคืน   ซ่ึงปญหานี้เกิดจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป  
การมั่วสุมเลนการพนัน ความยากจน และการวางงานทําใหเกิดความอดยากและไมมีเงินในการประทังชีวิต 

        ►ปญหาตูโทรศัพทสาธารณะตามชุมชนไมเพยีงพอตามชุมชนตาง ๆ       สวนมากไมมีตู 
โทรศัพทสาธารณะ เพื่อใชในการติดตอส่ือสารการแจงเหตุรายหรือเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเวลากลางคืน ตอง
เดินทางเขามาใชบริการตูสาธารณะในตวัเมือง ซ่ึงบางชุมชนจะอยูหางไกลไมไดรับความสะดวก ซ่ึงปญหา 
ดังกลาวจากหนวยงานรับผิดชอบไมไดไปติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะ การขาดแคลนงบประมาณของ
หนวยงานรับผิดชอบ ความยากจนของประชาชนที่ทําใหไมสามารถติดตั้งโทรศัพทตามบานเรือนได 
 
              3    ดานการพัฒนาทุนมนุษย 

   

            ► ปญหาเด็ก เยาวชน      ขาดการอบรมสั่งสอน    สังคมไทยในปจจุบันมีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรมและคานิยมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ทําใหหันมานิยม
ทางดานวัตถุมากขึ้น และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใชอยางแพรหลาย ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาด
การอบรมและสรางจิตสํานึกในการตระหนักถึงความเปนคนไทย  คานิยมแบบคนไทย ความหลากหลายของ 
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วัฒนธรรม สังคมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยขาดมาตรการการปองกันที่เขมแข็ง  การปรับเปลี่ยนเพื่อเขาสู
โลกในยุคโลกาภิวัตน หรือโลกไรพรมแดน เยาวชนบางสวนตองออกจากสถานศึกษา  เสียอนาคตและติดยา
เสพติด    
  ► ปญหาขาดสถานที่ออกกําลังกาย   ประชาชนโดยทั่วไปและเยาวชนขาดสนามกฬีา สําหรับการ
ออกกําลังกาย และสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และทํากิจกรรมนนัทนาการตาง ๆ ปจจุบนั
ภายในเขตเทศบาลมีชุมชนหนาแนนมากขึน้ โดยเฉพาะเนนในหมูเยาวชนที่ตองการสถานที่ออกกําลังกาย
เพื่อลดปญหาการมั่วสุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพื่อการสงเสริมสุขภาพ ที่ดิน
ภายในเขตเทศบาลที่เหมาะสมสําหรับกอสรางสาธารณะ  ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมอืงราคาแพงและหายาก 
  ► ปญหาสุขภาพ และไขเลือดออก เปนโรคที่สามารถปองกันได แตการปองกันไมใหมียุงลายไม 
สามารถทําไดโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ําขัง กลายเปนแหลงเพาะพันธยุงลายและยุงชนิดตางๆ ดวยบาน 
เรือนของประชาชนสวนใหญขาดการปองกันแหลงเพาะพันธุยุง  ยุงสามารถเขาไปในบานเรือนไดตลอดเวลา      
โดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ ปญหาตาง ๆ มักเกิดจากมีน้ําขังตามแหลงตาง ๆ ทําใหยุงลายขยายจํานวนได
อยางรวดเร็ว เปนอันตรายแกประชาชน ขาดการปองกันอยางถูกวิธี เชน การทําลายแหลงเพาะพันธยุงและ
การพนยาฆายุง 
                           ► ปญหาการขาดสถานที่อานหนังสือของชุมชน   ตามชุมชนตาง ๆ   ไมมีแหลงความรูที่
จะไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และดานตาง ๆ เนื่องจากขาดสถานที่เปนศูนยรวมของประชาชน เพื่อ 
ใชในการพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การอานหนังสือพิมพ และขอมูลขาวสารอื่น ๆ 
ของทางราชการ การขาดงบประมาณจากหนวยงานในการสนับสนุนในการกอสรางศาลากลางชุมชน 
 4. ดานพฒันาการศึกษาของโรงเรียนสังกดัเทศบาลใหไดมาตรฐานในทกุระบบ 
   ►   ปญหาดานการศึกษา   ประชาชนบางสวนตามชมุชนตาง ๆ มีการศึกษานอยและไม
นิยม   สงบุตรหลานใหมีการศึกษาสูงขึ้น เพราะยากจนมีรายไดนอยไมเพยีงพอที่จะสงบตุรหลานใหมี
การศึกษาในระดับสูงได  ประชาชนที่มีการศึกษานอย   ทําใหหางานทาํยาก   ขาดประสบการณ   ความรูและ
ขาดทักษะฝมือในการทํางาน ขาดสถานศึกษาที่เหมาะสม โรงเรียนตั้งอยูหางไกลจากชุมชน ลําบากทั้งตอเด็ก
นักเรียนและผูปกครองในการเดินทางมาเรยีนและรับ-สงบุตรหลาน ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการไมเห็น
ความจําเปนดานการศึกษา ทําใหบานเมืองขาดการพัฒนาที่ถูกตอง  ความยากจนและการวางงาน ทัศนคติ
และคานิยมของแตละครอบครัว  การขาดแรงจูงใจดานการศึกษา  ขาดการสนบัสนุนและสงเสริมในการ
เพิ่มพูนความรูและการพัฒนาฝมือทักษะทีม่ีคุณภาพในการทํางาน จากหนวยงานทีเ่กีย่วของ 
   ► ปญหาผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการศึกษาของบุตรหลาน  เนื่องจากบางครอบครัว
มีฐานะทีย่ากไร  ตองออกไปรับจางทํามาหากินเพื่อเล้ียงชีพ  ไมสงเสริมใหบุตรหลานไปโรงเรียน แตกลับ
สงเสริมให ชวยครอบครัวแบกภาระ เพื่อหารายไดมาจนุเจือ  จับจายในครอบครัว ซ่ึงสงผลใหเด็กขาดเรียน
เปนเวลาติดตอกันนานและเปนประจํา สุดทายจึงเกิดเปนปญหาขึ้น วาเด็กไมอยากไปโรงเรียน 
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  5. ดานการพฒันาการแกไขปญหาความยากจน 
            ►ปญหาการขาดตลาดรองรับสินคา  จากกลุมอาชีพที่จัดตั้งกลุมขึ้น   

           ►ปญหาการความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมผูวางงานเอง ยังขาดความเอาใสใจตออาชพี  
หรือสินคาที่ผลิตออกมาก  ทําใหเปนปญหา ทําอยางไมตอเนื่อง 

   ► ปญหาขาดกองทุนเพื่อการสงเสริมอาชีพและรายได      ประชาชนโดยทั่วไปตามชุมชน 
ตาง  ๆ โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมสีภาพความยากจน วางงาน จึงมีความตองการใหมกีารจดัตั้งกองทุน    
เพื่อชวยเหลือประชาชนในกลุมผูที่ดอยโอกาสหรือมีปญหา แตขาดแหลงเงนิทีจ่ะขอรับการสนับสนุน เพื่อ
เอามาจัดตั้งกองทุน เชน กองทุนสงเสริมอาชีพ กองทุนเพื่อการกูยืม ซ่ึงยังไมเพยีงพอกับความตองการของ
ประชาชน 

   ► ปญหาการบริหารจัดการกองทุน  นโยบายรัฐบาลไดมุงเนนใหความสําคัญการกระจาย 
รายไดใหกับประชาชน โดยมีการจัดตั้งกองทุนในการประกอบอาชีพ  สงเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายไดของ     
ประชาชนสวนใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 ลานบาท โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อสรางรายไดที่มีระบบตอเนื่องและยั่งยืน และยังมีกองทุนประเภทอื่น ๆ ที่เกิดมามากมาย   
เชน กองทุนออมทรัพย กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนสงเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะหชุมชนกองทุน
บานมั่นคง ซ่ึงบางสวนเกดิขึ้นมาจากการรวมตัวของคนในชุมชน แลวตั้งเปนเงนิกองทุนหรือกองทุนที่มี
หนวยงานอืน่ ๆ   ใหการสนับสนุน เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ  ขึน้มาและการแตงตั้งคณะกรรมการดาน
ตาง ๆ  ขึ้นมาบริหารกองทุน ซ่ึงปญหาทีพ่บคือการขาดความรูประสบการณ ในการบริหารจัดการตาง ๆ เชน 
ดานการบัญช ี ดานการแนะนําสงเสริมอาชีพ หรือฝกอาชีพที่เหมาะสม เกิดทักษะและความรูของประชาชน 
ในการใหเงินกองทุนไปลงทุน เกิดระบบพรรคพวกและอื่นๆ เกิดการคอรรัปชั่น ขาดความสามัคคีที่สงผลให
การบริหารเงนิกองทุน ไมมีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส มีการนําเงินกองทุนไปใชอยางไมถูกตอง ไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่ยื่นคําขอไว และกิจกรรมที่ลงทุนไมกอใหเกิด
ประโยชนไมเกิดอาชีพที่กอใหเกดิรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประชาชนสวนใหญคิดเฉพาะการเปนผูรับ
เงินจากกองทนุเพียงฝายเดยีว โดยคดิวารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐจะตองเปนผูใหตลอดเวลา ขาดจิตสํานึก
ในการใชเงินกองทุนอยางถกูตอง ขาดวินยั ขาดความซื่อสัตย ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการ
พึ่งพาตนเองทีพ่อเพียง เหมาะสม บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะสั้นจะเกิดปญหากับสมาชิกในกองทุน
เอง เชน ปญหาดานการชําระหนี้คืนเงินกองทุน ปญหาการวางงาน การขาดอาชีพและรายไดในโครงการนี้ 
เมื่อการบริหารโครงการขาดประสิทธิภาพ จึงสงผลตอภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
อยางแนนอนในอนาคต 
                         ►ปญหาประชาชนที่ยากจน    ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง   ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ   
ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองใชพื้นที่ของการรถไฟและที่สาธารณะ บางแหงปลูกสรางที่อยูอาศัยแบบ
ช่ัวคราว สรางปญหาในการจัดระเบยีบชุมชนขาดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และปญหาการ 
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ใหบริการดานตาง ๆ  อาทิดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศกึษาดานสาธารณสุขเปนตน ซ่ึงเกิดจาก
ปญหาความยากจนและการอพยพเขามาหางานทําในพืน้ที่เขตเมือง 
 
  6. ดานการพฒันาระบบบรกิารใหมีประสิทธิภาพ 
             ►ปญหาการขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการในหนวยงาน ซ่ึงใน
ปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมมีความจําเปนมากในการบริหารจัดการ 

         ► ปญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงานของชุมชน    ชุมชนตาง ๆ     ในเขต 
เทศบาลทั้ง  26  ชุมชน ไดมีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงทํางานเพื่อประโยชน
ของสวนรวม และเพื่อการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แตชุมชนมีปญหาดานการขาดเครื่องมือเครื่องใช และ
อุปกรณในการทํางาน เชน เครื่องใชสํานักงาน  ศาลาอเนกประสงค  ที่ทําการชุมชน หอกระจายขาว และ
คาตอบแทนในการทํางาน หนวยงานทีเ่กีย่วของไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได เนื่องจากขอจํากัดดาน
ระเบียบฯ 
 
  7. ดานการพฒันาระบบบรหิารจัดการ 
   ►ปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ซ่ึงองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินไดรับการกระจายอํานาจมาอยางตอเนื่องและมีอํานาจหนาที่ในเรื่องตางๆเพิ่มมากขึ้น แตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดาน  ในงานตางๆ  จึงทําใหเกิดปญหาการบริหารจัดการให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว     
 
 
 

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



 
 

 
สวนที่ 5 

บัญชีโครงการพัฒนา 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชน 
มีสวนรวมในการดําเนินงาน
1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและ 9              470,000             9             470,000         9              470,000           27             1,410,000     
     มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
1.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญา 1              100,000             1             100,000         1              100,000           3               300,000        
     เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

รวม 10            570,000             10           570,000         10            570,000           30             1,710,000     
2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปน 
เมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
2.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  35            86,155,945        39           79,147,220    27            23,632,000      101           188,935,165 
     สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทํา 
     ผังเมือง อยางเหมาะสม
2.2 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือ 24            7,367,800          31           12,655,800    21            4,638,800        76             24,662,400    
     ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 
    ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในทองถิ่น 
2.3 แนวทางการพัฒนารณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 4              240,000             4             240,000         4              240,000           12             720,000        
    ในชุมชนและสถานศึกษา 

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2554 ถึง 2556)

เทศบาลเมืองบานไผ
ป 2554 ป 2555 ป 2556
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม 3 ปป 2554 ป 2555 ป 2556

2.4 แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 13            71,460,000        6             1,060,000      6              1,060,000        25             73,580,000   
     ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวม 76            165,223,745      80           93,103,020    58            29,570,800      214           287,897,565 
3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย
3.1 แนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษา  ความรู  และการใช 5              470,000             5             470,000         4              510,000           14             1,450,000     
เทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู
3.2 แนวทางการพัฒนาเสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ    39            23,467,660        24           17,277,660    24            16,847,660      87             57,592,980   
     ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี   10            2,555,000          11           2,605,000      11            2,605,000        32             7,765,000     
    วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

รวม 54            26,492,660        40           20,352,660    39            19,962,660      133           66,807,980   
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได 
มาตรฐาน ในทุกระบบ
4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 21            9,544,625          17           3,780,625      17            2,192,625        55             15,517,875   
     ในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย
4.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียน 11            1,841,000          11           1,841,000      11            1,941,000        33             5,623,000     
     การสอน ใหมีประสิทธิภาพ

รวม 32            11,385,625        28           5,621,625      28            4,133,625        88             21,140,875    
5) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน
5.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 5              1,330,800          5             1,330,800      5              1,330,800        15             3,992,400     
เทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู 5-2



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

รวม 3 ปป 2554 ป 2555 ป 2556

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน 11            7,402,000          11           7,402,000      11            7,402,000        33             22,206,000   
     ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

รวม 16            8,732,800          16           8,732,800      16            8,732,800        48             26,198,400   
6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
6.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ 6              1,630,000          9             2,847,500      6              1,500,000        21             5,977,500     
     ประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
6.2 แนวทางการพัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่น 10            686,000             8             346,000         7              196,000           25             1,228,000     
     อยางมีคุณภาพและทั่วถึง

รวม 16            2,316,000          17           3,193,500      13            1,696,000        46             7,205,500     
7) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 8              590,000             7             560,000         7              560,000           22             1,710,000     
     ภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
7.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยว 15            2,522,000          15           2,522,000      15            2,522,000        45             7,566,000     
    กับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 47            22,861,100        47           7,479,400      41            53,822,400      135           84,162,900   

รวม 70            25,973,100        69           10,561,400    63            56,904,400      202           93,438,900   

รวมทั้งสิ้น 274          240,693,930      260         142,135,005  227          121,570,285    761           504,399,220 
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หนา
ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่  1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
1 โครงการอุดหนุนชมรมขาราชการเกษียณ   5-4

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ   5-4

3 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ระดับเทศบาล   5-4

4 โครงการผูนําชุมชนดีเดน   5-5

5 โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง   5-5

6 โครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน   5-5

7 โครงการสนับสนุนวันสตรีสากลโลก   5-5

8 โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   5-6

9 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู   5-6

แนวทางการพัฒนาที่  1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม   5-7

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง 
 และ การจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

1 โครงการจัดทําปายถนน ซอยชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   5-8

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยแยกซอยยิ่งยงเชื่อมซอยแกวทรานีถึงซอยประปา 1 (ชุมชนซอยยิ่งยง)   5-8

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยยิ่งยง-หนองลุมพุก ชวงท่ี 2 (ชุมชนหนองลุมพุก)   5-9

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแสงทอง (ชุมชนแสงทองฯ)   5-9

5 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเชื่อมถนนราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 (ชุมชนศรีหมอน)   5-9

6 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนบานเกิ้ง ซอย 17 (ชุมชนหมูส่ีพัฒนา)   5-10

7 โครงการปรับปรุงภุมิทัศนลําหวยภายในเขตเทศบาลทั้งหมด   5-10

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง-ถนนบานเกิ้งซอย 17 (ชุมชนหมูส่ีพัฒนา)   5-10

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจง-สนิท ซอย 1 (ชุมชนกกแดง)   5-11

10 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบกําแพงวัดปาชัยวารินทร (ชุมชนคลองชลประทาน)   5-11

11 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสมานมิตร ชวงท่ี 2 (ชุมชนคลองชลประทาน)   5-11

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยโนนเปอย (ชุมชนเจาเงาะสัมพันธ)   5-12

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ขางไทยประดิษฐตัดเย็บ (ชุมชนซอยประปา)   5-12

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนทางเขาหนองงิ้ว (ชุมชนสุมนามัย)   5-13

สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 4  (ชุมชนหนองลุมพุก)   5-13

16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานเกิ้ง ซอย 6 (ชุมชนบานขาพัฒนา)   5-13

17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนขางศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา (ชุมชนบานไผเกา)   5-14

18 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 11 (ชุมชนหนองลุมพุก)   5-14

19 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกดานทิศตะวันออกวัดสะอาดโนน งามหนองลุมพุก (ชุมชนหนองลุมพุก)   5-14

20 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทองฯ)   5-15

21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยกาวหนา (ชุมชนหลัก 14)   5-15

22 โครงการกอสรางขยายผิวจราจรแอส-ฟลทติกคอนกรีตพรอมกอสรางทอระบายน้ํา ถนนแจงสนิท บานไผ-บรบือ   5-16

(ชุมชนหลัก 14)

23 โครงการกอสรางผวิจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตและทางเทาพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และขยายความ   5-16

กวางสะพาน ค.ส.ล. ถนนแจงสนิท (บานไผ-ชนบท)

24 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยขางโรงเรียนเอี่ยมไพศาล (ชุมชนคุมจัดสรร)   5-17

25 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 10 (ฝงทิศใต) ขางตลาดสดเทศบาล 4 (ชุมชนศรีหมอน)   5-18

26 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยศาลเจา (ชุมชนซอยศาลเจา)   5-18

27 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และวางทอระบายน้ํา ถนนทางเขาบานเกานอยเชื่อมกับถนนทางหลวงแผนดิน   5-18

หมายเลข 23 ตอนเลี่ยงเมืองตรงขามโรงแรมไฮเวย (ชุมชนโนนสะอาด)

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนราชนิกูล   5-19

29 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 (ชุมชนหนองลุมพุก)   5-19

30 โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล   5-20

31 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล   5-20

32 โครงการขยายผิวจราจรพรอมวางทอระบายน้ํา ถนนเจาเงาะสัมพันธดานทิศใต เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 8 ถึง  (ชุมชนเจาเงาะฯ)   5-20

33 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยภูกันทอง (ชุมชนเจาเงาะฯ)   5-20

34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําถนนหนาชุมสาย (ชุมชนพระธรรมสาร)   5-21

35 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมิตรภาพ ดานทิศตะวันออกขางโรงแรมออเรจนอินท  (ชุมชนโนนสวรรค)   5-21

36 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนเจริญสุข 1 (โนนสวางเชื่อมซอยศาลเจาดานหลังโรงเรียน   5-22

 กรุณาศึกษา) (ชุมชนซอยศาลเจา)

37 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสมประสงคซอย 1  (ชุมชนสมประสงค)   5-22

38 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําซอยแยกซอยศาลเจาดานทิศใต (ซอยหนาบานพอสี)(ชุมชนซอยศาลเจา)   5-22

39 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนสมประสงคซอย 3  (ชุมชนสมประสงค)   5-23

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ชัย-มิตรภาพ (ชุมชนบานไผเกา)   5-23

41 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยขางคริสตจักร (ชุมชนศรีหมอน)   5-24

42 โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางถนนแจงสนิทจากสามแยกถนนสมหวัง-สังวาลย ถึงสี่แยกโรงพยาบาลบานไผ   5-24

43 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนบานเกิ้งซอย 19 เช่ือมเอี่ยมไพบูลย  (ชุมชนปอบิด)   5-25

44 โครงการติดตั้งแผงกันตก (Guard Rail)   5-25



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

45 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ดานทิศใต (สุดซอยประปา 2) (ชุมชนประปา)   5-25

46 โครงการปรับปรุงผิวจราถนนบานเกิ้ง ซอย 19  (ชุมชนปอบิด)   5-26

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1   5-26

48 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเทาถนนเจนจบทิศ   5-26

49 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเทา ถนนราชนิกูล   5-27

50 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนขนมจีน (ชุมชนขนมจีน)   5-27

51 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศาลเจา (ดานทิศเหนือ) (ชุมชนศาลเจา)   5-27

52 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนยุทธพลบํารุง  (ชุมชนขนมจีน)   5-28

53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนประชาอุทิศ 2  (ชุมชนโนนสวรรค)   5-28

54 โครงการกอสรางปรับปรุงไฟฟาสาธารณะถนนเจนจบทิศตลอดสาย   5-28

55 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบกําแพงวัดคุมจัดสรร (ดานทิศตะวันออก) (ชุมชนคุมจัดสรร)   5-29

56 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนราษฎรธุรกิจและถนนสมาสบํารุง  (ชุมชนตลาด 123)   5-29

57 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแจงสนิท ซอย 3 (ชุมชนกกแดง)   5-30

58 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หลังปมกิ่งไผ  (ชุมชนบานไผเกา)   5-30

59 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ซอยแยกถนนรอบสระสวรรค (ดานทิศใต) (ชุมชนโพธ์ิสวรรค)   5-30

60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนรอบสระสวรรค  (ชุมชนโพธ์ิสวรรค)   5-31

61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยหลังศูนยบริการสาธารณสุขบานเกิ้ง  (ชุมชนโพธ์ิสวรรค)   5-31

62 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนรอบสระสวรรค (ดานทิศใต) (ชุมชนโพธ์ิสวรรค)   5-32

63 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนโพธ์ิกลาง ซอย 1 (ชุมชนโพธ์ิสวรรค)   5-32

64 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลางซอย 1 ถนนหนาวัดโพธ์ิกลาง (ชุมชนโพธ์ิสวรรค)   5-32

65 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 2  (ชุมชนโพธ์ิสวรรค)   5-33

66 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 3 (ดานทิศตะวันออก)  (ชุมชนโพธ์ิสวรรค)   5-33

67 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 12  (ชุมชนปอบิด)   5-33

68 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกบานเกิ้ง ซอย 10 ดานทิศใต (หนาโรงงานเย็บผา) (ชุมชนหมูส่ีพัฒนา)   5-34

69 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง (ดานทิศใต) (ชุมชนหมูส่ีพัฒนา)   5-34

70 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 1  (ชุมชนขาพัฒนา)   5-34

71 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแยกซอยศาลเจาท่ี 2  (ชุมชนศาลเจา)   5-35

72 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําซอยแยกซอยสาลเจาท่ี 1  (ชุมชนศาลเจา)   5-35

73 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนบานเกิ้ง ซอย 6  (ชุมชนบานขาพัฒนา)   5-35

74 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 3  (ชุมชนหนองลุมพุก)   5-36

75 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยศรีรัตน   5-36

76 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบอตกปลา  (ชุมชนหนองลุมพุก)   5-36

77 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย1 (ชวงท่ี 2)  (ชุมชนศรีหมอน)   5-37

78 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนเลียบทางรถไฟ (ชุมชนขนมจีน2000)   5-37



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

79 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนประพัทธพัฒนา (ชุมชนพระธรรมสาร)   5-37

80 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานเกิ้ง ซอย 3  (ชุมชนบานขาพัฒนา)   5-38

81 โครงการกอสรางฝายนํ้าลนและทอลอดเหลี่ยมระบายน้ําบริเวณลําหวยจิก   5-39

82 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนค.ส.ล.ซอยแยกซอยขาราชการดานทิศตะวันตก(ชุมชนเจาเงาะ)   5-39

83 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนค.ส.ล.ซอยแยกถนนเจาเงาะดานทิศใต(ชุมชนเจาเงาะ)   5-39

84 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธ์ิชัยเช่ือมทอระบายน้ํา โรงเรียนเทศบาล  (ชุมชนบานไผเกา)   5-40

85 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยตรงขามโบสถฝรั่งดานทิสใต(ซอยฮ้ังเลง) 5-40/1

86 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.ซอยแยกซอยแกวทรานีมีดานทิศใต(ตรงขามบาน โอเปงโฮง) 5-40/1

87 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณรอบตลาดสดเทศบาล3(ชุมชนตลาดสด1,2,3) 5-40/1

88 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอระบายน้ําถนนบานเกิ้ง ซอย5 (ชุมชนบานขาพัฒนา) 5-40/2

89 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งบริเวณลําหวยจิก 5-40/2

90 โครงการกอสรางฝายนํ้าลนบริเวณลําหวยจิก 5-40/2

91 โครงการกอสรางถนนคสล.เลียบลําหวยจิก 5-40/3

92 โครงการจางศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศยลําหวย 5-40/3

93 โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และ 5-40/3
ขยายความกวางสะพาน ค.ส.ล. ถนนแจงสนิท (บานไผ - ชนบท)

94 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยสมประสงค ซอย 4 (แยกซอยศาลเจาลงลําหวยทราย) 5-40/4

95 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง 5-40/4

96 โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และขยายความกวางสะพานค.ส.ล. 5-40/6

ถนนแจงสนิท (บานไผ-บรบือ)
97 โครงการกอสรางรั้ว  ค.ส.ล.  โรงฆาสัตว มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ   5-41

98 โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  บริเวณ โรงฆาสัตวมาตรฐาน   5-41

แนวทางการพัฒนาที่  2.2 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบฯ 
1 โครงการปรับปรุงอุปกรณสัญญาณไฟจราจรและจัดระเบียบจราจร   5-42

2 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ ประจําแยกแตละซอย เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ   5-42

3 โครงการจัดตั้งเจาหนาท่ีเพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   5-42

4 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)   5-42



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน/ตํารวจชุมชน   5-43
6 โครงการฝกอบรมทบทวนเจาหนาท่ีปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   5-43
7 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)   5-43
8 โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอปพร.   5-43
9 โครงการฝกอบรมทบทวนยุวอปพร.   5-44

10 โครงการจัดกิจกรรมวัน สถาปนา อปพร.   5-44
11 โครงการประชุมเจาหนาท่ีปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน(สายตรวจจักรยาน)   5-44
12 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหา อัคคีภัย วาตภยั อุทกภัย   5-44
13 โครงการเผยแพรความรูการปองกันอัคคีภัยในสถานศึกษา   5-44
14 โครงการคัดเลือก สมาชิก อปพร.ดีเดน   5-45
15 โครงการจัดแสดงนิทรรศการดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   5-45
16 โครงการอบรมการใชวิทยุส่ือสาร   5-45
17 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุในชวงเทศกาล(ปใหม,สงกรานต)   5-45
18 โครงการรณรงคปองกันอัคคีภัยในชวงเทศกาลตรุษจีน   5-45
19 โครงการกูชีพ  กูภัย   5-46
20 โครงการจัดซื้อรถสายตรวจปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   5-46
21 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกอเนกประสงคเททายติดตั้งเครนและกระเชาซอมไฟฟา   5-46
22 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบเอนกประสงค   5-47
23 โครงการจัดซื้อเครื่องชวยหายใจแบบอากาศอัด (SCBA)   5-47
24 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศบริสุทธ์ิ   5-47
25 โครงการกอสรางบานพักพนักงานดับเพลิง   5-47
26 โครงการกอสรางรั้วสถานีดับเพลิงยอยมิตรภาพ   5-48
27 โครงการกอสรางอาคารฝายปองกันและรักษาความสงบ   5-48
28 โครงการจัดซื้อรถกูชีพ   5-49
29  โครงการอาสาจราจร   5-49
30 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน   5-49/1
31 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันสถาบัน(อสป)   5-49/1
32 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร   5-50
33 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด แบบไรสาย   5-50
34 โครงการจัดระเบียบบนถนน ทางเทา และ การจราจรภายในเขตเทศบาล   5-50
35 โครงการจัดจางยาม(ร.ป.ภ.) ตลาดสดเทศบาลฯ   5-50
36 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังขจัดปญหาและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี   5-51
37 โครงการจัดซื้อวิทยุส่ือสารชนิดติดรถยนต และตั้งสถานี   5-51



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่  2.3  รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
1 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติด   5-52

2 โครงการขยายเครือขายอาสาสมัครปองกันยาเสพติด   5-52

3 โครงการอาสาสมัครปองกันยาเสพติดในชุมชน   5-52

4 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 5-52/1

 

แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
1 โครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดํารงชีวิตประจําวัน   5-53

2 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   5-53

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ   5-53

4 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน   5-53

5 โครงการชุมชนรวมใจลด  คัดแยกขยะอันตรายชุมชน   5-54

6 โครงการรณรงครักษส่ิงแวดลอมลําหวยธรรมชาติ   5-54

7 โครงการประกวดชุมชนสะอาดหนาบานนามอง     5-55

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปลูกตนไมและจัดสวนในบริเวณโรงฆาสัตว   5-55

9 โครงการกอสรางบอหมักกาซชีวภาพบริเวณโรงฆาสัตว   5-55

10 โครงการเตาเผาขยะพลังงานเชื้อเพลิง   5-55

11 โครงการกอสรางสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง 5-55/1

12 โครงการกอสรางอาคารปรับสภาพและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ สถานที่ฝงกลบขยะเทศบาลเมืองบานไผ 5-55/1

13 โครงการกอสรางถนน คสล.รอบสถานที่ฝงกลบขยะ 5-55/2

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคม 

1 โครงการแขงขันทางวิชาการ   5-56

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงานและสถานศึกษาภายในเขตฯ รวม 9 แหง   5-56

3 โครงการแหลงเรียนรูสูชุมชน   5-56

4 โครงการสงเสริมการใชหองสมุด   5-57

5 โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาลฯ   5-57



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ  ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตามโครงการ สุขกาย สบายชีวี (Sport  day)   5-58

2 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน   5-58

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับประเทศ   5-58

4 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน   5-58

5 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / เอกชน   5-58

6 โครงการอาหารกลางวันในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ   5-59

7 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย   5-59

8 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาล   5-59

9 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.   5-59

10 โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   5-59

11 โครงการอุดหนุนการกีฬา   5-59

12 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   5-60

13 โครงการตรวจสุขภาพประจําป   5-60

14 โครงการนําสงเด็กไปสถานพยาบาล   5-60

15 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4  เปนสถานที่ออกกําลังกาย   5-60

16 โครงการกอสรางสนามกีฬาและลานกีฬาอเนกประสงค   5-61

17 โครงการพัฒนาระบบน้ําดื่ม   5-61

18 โครงการจัดซื้อเตียงพยาบาลพรอมท่ีนอนขนาด  3  ฟุต    5-61

19 โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริการ สาธารณสุข   5-61

20 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาลเมืองบานไผ   5-62

21 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน   5-62

22 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน   5-62

23 โครงการสงเสริมเด็กเกงกอนเกิด   5-62

24 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก   5-62

25 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-6 ป   5-63

26 โครงการสงเสริมสุขภาพสตรีโดยการตรวจมะเร็งปากมดลูก  และมะเร็งเตานม   5-63

27 โครงการทันตสาธารณสุขเคลื่อนท่ี   5-63

28 โครงการเทศบาลเมืองบานไผหวงใยผูสูงอายุ   5-63

29 โครงการยกระดับมาตรฐานรานกวยเตี๋ยวปลอดภัย  ใสใจสุขภาพ   5-64

30 โครงการรณรงคลดการใชนํ้ามันทอดซ้ํา   5-64

31 โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยใสใจผูบริโภค   5-64



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

32 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว   5-64

33 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว   5-65

34 โครงการเยาวชนบานไผใสสุขภาพ   5-65

35 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอ (โรคเอดส/ไขเลือดออก/เลปโตสไปโรซีส/อุจจาระรวง/อาหารเปนพิษ/   5-65

ไขหวัดใหญสายพันธุใหม เปนตน

36 โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ   5-66

37 เงินสมทบใหกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ   5-66

38 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายเุทศบาลเมืองบานไผ   5-66

39 โครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัครการแพทยฉุกเฉินเทศบาลเมืองบานไผ   5-66

40 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยสุขภาพชุมชนเมืองไผ 6 ช   5-66

41 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน   5-66

แนวทางการพัฒนาที่  3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานวันสําคัญของชาติประจําป   5-67

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันสําคัญของชาติ   5-67

3 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน   5-67

4 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม   5-67

5 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ   5-68

6 โครงการบรรพชาสามเณร/จารณี ประจําป   5-68

7 โครงการอุดหนุนงานประเพณีและ วัฒนธรรมทองถิ่น   5-68

8 โครงการอุดหนุนกิจการศาสนาวัด จํานวน 12 แหง   5-68

9 โครงการภูมิปญญาทองถิ่น   5-69

10 โครงการจริยธรรมนําเด็กเขาวัด   5-69

11 โครงการอุดหนุนบุญประเพณี(บุญคุม) แตละชุมชน  ท้ัง 26 ชุมชน   5-69

ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม 

1  โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา   5-70

2 โครงการกอสรางสระวายนํ้าอนุบาลสาธิต(2)   5-72

3 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิตพรอมเครื่องแตงกายของนักดนตรี   5-72

4 โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1   5-73

5 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมเครื่องสํารองไฟโรงเรียนเทศบาลบานไผ   5-73

6 โครงการจัดหาหนังสือเรียนสําหรับนักเรียนโรงเรียนภายในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ   5-73

7 โครงการจัดหาอุปกรณการเรียน   5-74



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและพนักงานครูในโรงเรียน   5-74

9 โครงการจัดทําวารสารวิชาการและหนังสืออนุสรณนักเรียน   5-74

10 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ   5-75

11 โครงการจัดหาเสื้อผาหรือเครื่องแบบสําหรับนักเรียน   5-75

12 โครงการจัดหาชุดกีฬาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   5-75

13 โครงการจางเหมารถรับ -สงเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   5-75

14 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน   5-76

15 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธชานออยมีลอ   5-76

16 โครงการจัดทําลวดตาขายกั้นบรเิวณสนามเด็กเลน   5-76

17 โครงการปูกระเบื้องยางบริเวณสนามเด็กเลน   5-76

18 โครงการอุดหนุนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   5-76

19 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถิ่น   5-77

20 โครงการสงเสริมการใชสามภาษา   5-77

21 เยี่ยมบานนักเรียน   5-77

22 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่แหลงเรียนรูในชุมชน   5-77

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ
1 โครงการอุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน   5-78

2 โครงการสงเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา   5-78

3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน รร.ท.1   5-78

4 โครงการบัณฑิตนอย   5-78

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   5-79

6 โครงการสงเสริมศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา เครือขายผูปกครองชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน   5-81

7 โครงการจัดหาอาสาสมัคร / ครูสอนภาษาอังกฤษ   5-81

8 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา   5-81

9 โครงการปฐมนิเทศผูปกครองนักเรียน   5-81

10 โครงการรูรักษภาษาไทยตามแบบอยางไทย   5-82

11 โครงการจางบุคลากรบริหาร/จัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล2อนุบาลสาธิต   5-82



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได

1 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชนในเขตเทศบาล   5-83
2 โครงการแกปญหาความยากจน   5-83
3 โครงการจัดซื้อปุยสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดเกษตรกร   5-83
4 โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาและเรียนรูวิชาชีพ   5-84
5 โครงการสงเสริมเพิ่มศักยภาพกลุมพัฒนาอาชีพในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ   5-84

แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการข้ันพื้นฐานของรัฐบาล
1 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผูดอยโอกาส   5-85
2 โครงการมอบทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษาและผูดอยโอกาส   5-85
3 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส   5-85
4 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยเหลือชีวิตมนุษย   5-86
5 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและสงเคราะหแวนสายตาแกผูมีปญหาทางสายตา ท่ีดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   5-86
6 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ   5-86
7 โครงการสงเคราะหผูพิการและเอดสผูดอยโอกาสในสังคม   5-87
8 โครงการบานทองถิ่นเพื่อประชาชน   5-87
9 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกประชาชนผูดอยโอกาส   5-87

10 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนความยากจนของผูดอยโอกาส   5-87
11 โครงการสงเคราะหเครื่องอุปโภค  บริโภคแกคนพิการ  ผูปวยโรคเอดส  และผูดอยโอกาสในสังคม   5-88

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 6.1พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

1 โครงการกอสรางหองนํ้าเทศบาลและหองนํ้าสําหรับผูพิการ   5-89
2 โครงการจัดซื้อรถบบรรทุกสําหรับรักษาความสงบเรียบรอยแบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB)   5-89
3 โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจร   5-89
4 โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนท่ี   5-90
5 โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดเทศบาล 2,3,4  ใหเปนตลาดมาตรฐาน   5-90
6 โครงการปรับปรุงหองกองคลัง   5-90
7 โครงการจางบริษัทท่ีปรึกษาศึกษาออกแบบปรับปรุงตลาดเทศบาล2,3และ4 ใหเปนตลาดใหม นาซื้อ นาขาย   5-90
8 โครงการจัดซื้อเกาอี้บุนวมขาแสตนเลส   5-91
9 โครงการจัดทํากันสาดบริเวณโรงอาหาร ศูนยฯ3   5-91

10 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา   5-91
11  โครงการจางเหมากอสรางหองสุขาชาย – หญิง  และคนพิการ บริเวณศาลาบริการดานสุขภาพ     5-91
12 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนท่ี   5-91



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

แนวทางการพัฒนาที่  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง
1 โครงการจางเหมาและจัดทําสื่อประชาสัมพันธดานการบริหารจัดการงบประมาณทองถิ่น   5-92

2 โครงการบริการขอมูลแผนที่ภาษีฯ(GIS) ผานเวปไซตของเทศบาล   5-92

3 ประเภทบริการดานโทรคมนาคมสําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ   5-92

4  โครงการจางเหมาจัดทําบอรดประชาสัมพันธตลาดสดเทศบาล ขนาด 1x 2 เมตร   5-93
5 โครงการปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร   5-93

6 โครงการจัดทําโครงปายประชาสัมพันธ   5-93

7 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาล   5-94

8 โครงการเสียงตามสายเทศบาลฯ   5-94

9 โครงการติดตั้งฟรีอินเตอรเน็ตไรสายแกประชาชนในเขตเทศบาลฯ(BanPhai Wi-Fi City)   5-94

10 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการบริการขอมลูขาวสาร สารสนเทศของหนวยงาน   5-94

11 โครงการจัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธประชาสัมพันธในชุมชน  5-94/1

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่7.1พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง   5-95

2 โครงการประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชนในทรัพยสิน   5-95
3 โครงการประชุมคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ยตอตารางเมตร   5-95

4 โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลเมืองบานไผ   5-96

5 โครงการจัดประชุมประจําเดือนคณะกรรม การชุมชน   5-96

6 โครงการเลือกตั้งซอมประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง  26  ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ   5-96

7 เงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชนและกลุมสตรีแมบาน   5-97

8 โครงการประชุมประชาคมเมืองเพื่อการพัฒนาทองถิ่น   5-97

แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเก่ียวกับระบบบริหารกิจการบานเมือง
ที่ดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกพนักงานและลูกจาง   5-98

2 โครงการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศของคณะผูบริหาร   5-98

สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางและครูเทศบาล

3 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผูปฏิบัติงานภาคสนามดีเดน   5-98

4 โครงการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทการศึกษาภาคพิเศษ   5-98

5 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู  ทักษะประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน   5-99



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

6 โครงการอบรมใหความรูและเสริมสรางจริยธรรมแกผูปฏิบัติงานดานการเงินฯ การจัดเก็บรายไดงานแผนที่ภาษีฯ และงานพัสดุ   5-99

7 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ   5-99

8 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและตางประเทศ   5-100

9 โครงการฝกอบรม/ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน   5-100

10 โครงการพัฒนาศักยภาพครู   5-100
11 คาพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก/ครูอัตราจางบุคลากรทางการศึกษา   5-100

12 โครงการอบรมพนักงานรอบรูในการใชรถ ใชถนน ลดอุบัติเหตุ   5-101
13 โครงการฝกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําคณะกรรมการชุมชนและองคกรในเขต   5-101

เทศบาลเมืองบานไผ  ประจําปงบประมาณ2554

14 โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง   5-101

15 โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร   5-102

แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
1 โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส. ในสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ   5-103

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล   5-103

3 โครงการจางเหมาเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ   5-103

4 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ   5-103

5 โครงการจายประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานเทศบาลลูกจาง   5-104

6 โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณดวยระบบคอมพิวเตอร   5-104

7 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ   5-104

8 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักปลัดฯ   5-104

9 โครงการจางเหมาจัดทําตูเก็บเอกสารชนิดติดผนังมีประตู เปด-ปด ตามชองเก็บเอกสารตาง ๆ   5-105

10 โครงการติดตั้งมานปรับแสง   5-106

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย   5-106

12 โครงการภาษีคืนกําไร   5-106

13 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผูคาปลีกตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4   5-106

14 โครงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจอดยานยนต   5-106

15 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด   5-107

16 โครงการจัดหาครุภัณฑกองคลัง   5-107

17 โครงการจัดหาครุภัณฑกองชาง   5-108

18 โครงการกอสรางอาคารศูนยซอมเครื่องจักรกล บริเวณท่ีดินหลังสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานไผ(บานหนองแวงไร) 5-109

19 โครงการกอสรางรั้ว คสล.บริเวณท่ีเก็บกองวัสดุกองชางถนนมิตรถาพ ซอย2 5-109



หนา
สารบัญ  โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ   5-110
21 โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด   5-110
22 โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบานไผ   5-110
23 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูงโรงเรียนเทศบาลบานไผ(ท.1)   5-110
24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารอบบริเวณศูนยฯ 3   5-112
25 ประเภทวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก   5-113
26 โครงการจัดทําปาย/บอรดประชาสัมพันธ   5-113
27 โครงการจัดหาครุภัณฑกองการศึกษา   5-113
28 โครงการปรับปรุงระบบเฟสไฟฟาในอาคารโรงเรียนเทศบาลบานไผ   5-116
29 โครงการจัดทํารั้วก้ันอาณาเขตพรอมประตูเขา-ออก 2ดานโรงเรียนเทศบาล2ฯและศูนยฯ2   5-116
30 โครงการปรับปรงุและตอเติมรั้วศูนยฯ3   5-116
31 โครงการปูบลอกสําเร็จรูปพื้นทางเดินของศูนย ฯ 3   5-117
32 โครงการติดตั้งรางนํ้าฝนบริเวณโรงอาหารพรอมติดตั้งถังรองนํ้าฝน   5-117
33 โครงการคาตอบแทนคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบ   5-117
34 โครงการจัดทําท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป   5-117
35 โครงการติดตั้งผามานอาคาร ศูนยฯ2 5-118
36 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย ฯ 2 5-118
37 โครงการกั้นหองและตอเติมอาคารศูนย ฯ 2 5-118
38 โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหารศูนย ฯ 3 5-118
39 โครงการกอสรางรั้ว คศล.โรงเรียนเทศบาลบานไผ (ท.1) 5-118
40 โครงการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉินโรงเรียนเทศบาลบานไผ (ท.1) 5-119
41 โครงการจัดหาครุภัณฑกองสาธารณสุขฯ   5-119
42 โครงการจัดทําจุดเก็บรวบขยะอันตราย   5-120
43 โครงการจัดทําประตูอาคารสาธารณสุขฯ 1  ประตู   5-120
44  โครงการจัดทํารางรองรับ นํ้าฝนอาคารกองสาธารณสุขฯ   5-120
45 โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ   5-120
46 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสาธารณสุข   5-120
47 โครงการจางเหมาปรับปรุงหอง  สุขาอาคารกองสาธารณสุขฯ   5-121
48 โครงการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน   5-121
49 โครงการจัดหาครุภัณฑกองสวัสดิการ   5-121
50 โครงการจัดหาครุภัณฑกองวิชาการและแผนงาน   5-122
51 โครงการปรับปรุงช้ันเก็บเอกสารติดผนัง   5-122
52 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทองถิ่น   5-123
53 โครงการปรับปรุงรถประชาสัมพันธ   5-123

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



ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนชมรมขาราชการ  -เพื่อสนับสนุนและอุดหนุน  -อุดหนุนดานงบประมาณแกชมรม 30,000         30,000         30,000          -กลุมชมรมและสมาคม สํานักปลัดฯ

เกษียณ งบประมาณแกชมรมขาราชการ ขาราชการเกษียณ สามารถดําเนินการ
เกษียณ บริหารจัดการที่ดีขึ้น

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่ สนับสนันงบประมาณในการจัด 210,000       210,000       210,000       ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ
อําเภอบานไผ เปนสาธารณะประโยชนแก กิจกรรมที่เปนสาธารณะประโยชน บริการดานสาธารณะ

ประชาชน ของกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ จากหนวยงานของรัฐ

3 โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน  - เพื่อใหมีสภาเด็กและเยาวชน  - คัดเลือกเด็กและเยาวชนใน 20,000         20,000         20,000          -มีสภาเด็กและเยาวชนระดับ กองการศึกษา
ระดับเทศบาล ระดับเทศบาล ชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ที่มีอายุ เทศบาล ทําหนาที่เปนตัวแทน

 - เพื่อเปนตัวแทนของเด็กและ ระหวาง 18-25 ป เพื่อเปนตัวแทน ของเด็กและเยาวชนประสาน 
เยาวชนประสานกลุมตางๆ รวบรวม เด็กและเยาวชน ระดับเทศบาล งานรวบรวมปญหาความ 
ปญหาความตองการในการพัฒนา ชุมชนละ 2 คน รวม 52 คน ตองการขอเสนอในการพัฒนา 
เด็กและเยาวชนตอหนวยงานที่ เด็กและเยาวชนตอหนวยงาน 
เกี่ยวของ ที่เกี่ยวของตอไป

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 -  2556)

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

      5-4



ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 โครงการผูนําชุมชนดีเดน  - เพื่อเสริมสรางศักยภาพและ  - ประธานชุมชน  ทั้ง  26  ชุมชน 10,000 10,000 10,000  - เปนการเสริมสรางศักยภาพ กองสวัสดิการฯ

ขวัญกําลังใจการทํางาน  และยก ขวัญกําลังใจการทํางานของ
ระดับการพัฒนาผูนําชุมชนใหสูง ผูนําชุมชน  และสามารถยก
ยิ่งขึ้น  ทําใหผูนําชุมชนมีความ ระดับการพัฒนาชุมชนใหสูง
กระตือรือรนในการทํางานอยาง ยิ่งขึ้น  เปนการกระตุนใหผูนํา
มีประสิทธิภาพและมีเปาหมาย มีความกระตือรือรนในการ
ในการปฏิบัติหนาที่ ทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ

5 โครงการเสริมสรางศักยภาพภาค  - เพื่อใหชุมชนสามารถมีการพัฒนา  - จัดอบรมใหความรูในการพัฒนา 100,000 100,000 100,000  - ใหประชาชนไดมีสวนรวม กองสวัสดิการฯ

ชุมชนใหเขมแข็ง ดานบริหารจัดการ ดานสัง  ดาน ดานบริหารจัดการ สังคม การเมือง ในการชวยคิดชวยทํา ใชภูมิ
สังคม  และเศรษฐกิจของชุมชน และเศรษฐกิจของชุมชน ปญญาทองถิ่นใหเกิดเปนรูป
นําไปสูความเปนอยูที่มั่นคงและ ธรรม
ยั่งยืน

6 โครงการสนับสนุนและสงเสริม  - เพื่อชวยเหลือดานงบประมาณ  - สนับสนุนงบประมาณหแกอําเภอ 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนไดรับการชวย กองสวัสดิการฯ

กิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ในการสงเคราะหและบรรเทาทุกข บานไผ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน เหลือจากภาครัฐอยางทั่วถึง
แกราษฎรที่ประสบสาธารณภัยตาง ๆ ของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน

7 โครงการสนับสนุนวันสตรีสากลโลก  - เพื่อเปนคาดําเนินการในวันสตรี  - สนับสนุนงบประมาณใหแกกลุม 10,000 10,000 10,000  -ไดตระหนักถึงความ กองสวัสดิการฯ

สากลโลก  เครือขายองคกรสตรีอําเภอบานไผ สําคัญของสตรี
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

8 โครงการเสริมสรางพัฒนา  - เพื่อเปนการประสานงานถายโอน  - จัดประชุมอบรมสมาคมฌาปนกิจ 30,000 30,000 30,000  - .ใหประชาชนไดมีสวน กองสวัสดิการฯ

ประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ งานจากสวนกลางสูทองถิ่นอยาง สงเคราะหที่จดทะเบียนกับเทศบาล รวมในการใหความชวย
สงเคราะหในเขตเทศบาลเมือง มีประสิทธิภาพและเปนการทํางาน เมืองบานไผ เหลือความเปนอยูขั้นพื้น
บานไผ รวมกันในเชิงบูรณาการของภาครัฐ ฐานในชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง

เอกชน  และประชาชน ได

9 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและ  -   เพื่อสงเสริมใหประชาชนมี  -จัดอบรมใหความรูแกประชาชน 30,000         30,000         30,000          -ประชาชนมีความรูเกี่ยกับ งานนิติการ
กฎหมายควรรู ความรูเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป ในเขตเทศบาล เมืองบานไผ กฏหมายอยางกวางขวาง กองวิชาการฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดทําปายถนน ซอยชุมชนตางๆ  - เพื่ออํานวยความสะดวกในการ  -จัดทําปายบอกชื่อซอยชุมชน 100,000        - ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ

ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ สัญจรไป-มาในชุมชนเทศบาล ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ประโยชนในการ
 - ปรับปรุงปายชื่อบอกทิศทางและ สัญจรไป-มา
สถานที่สําคัญๆภายในเขต  - ประชาชนไดรับ
เทศบาล ความสะดวก

ในการติดตอ
สถานที่ตาง ๆ

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  549,100  - ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
ซอยแยกซอยยิ่งยงเชื่อมซอยแกวทรานี ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา โดยเริ่มจาก ซอยเชื่อมซอยแกวทรานี- และลดปญหาน้ําทวมขัง
ถึงซอยประปา 1 ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ซอยประปา 1 ไปทางทิศตะวันออกถึง สงกลิ่นเหม็น
(ชุมชนซอยยิ่งยง) ซอยยิ่งยง-หนองลุมพุก กอสรางทอ 

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 
 Ø 0.60 ม.บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00  
ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม 
บอพักยาวประมาณ 176.00ม. 
(ชุมชนซอยยิ่งยง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 -  2556)

เทศบาลเมืองบานไผ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดย 2,065,400  - ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
ซอยยิ่งยง-หนองลุมพุก ชวงที่ 2 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา เริ่มจาก ชวงที่ 1 ไปทางทิศเหนือ กอสราง และลดปญหาน้ําทวมขัง
(ชุมชนหนองลุมพุก) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด สงกลิ่นเหม็น

 Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม.  
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 
ทั้งสองขางยาวประมาณ 662.00 ม. 
(ชุมชนหนองลุมพุก)

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแส 4,854,700  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
ถนนแสงทอง (ชุมชนแสงทองฯ) ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา ทอง โดยเริ่มจากถนนเลียบทางรถไฟไปทางทิศ ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ตะวันตกถึงถนนมิตรภาพ ทอ ค.ส.ล. อัดแรง ภัยในการสัญจรไป-มา
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก
ระยะ 10.00 ม. รางวี ค.ส.ล. ทั้งสองขางความ
ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ
1,556 ม.

5 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอย  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 302,500  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
เชื่อมถนนราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา เชื่อม ถนนราษฎรธุรกิจ-ถนนสุขาภิบาล 9  ไมทวมขัง ประชาชนปลอด
(ชุมชนศรีหมอน) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น โดยเริ่มจากถนนราษฎรธุรกิจไปทางทิศ ภัยในการสัญจรไป-มา

ตะวันตกถึงถนนสุขา-ภิบาล 9 ทอ ค.ส.ล.  
อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

 ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ 
ยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 125.00 ม.

6 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนน  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 779,200  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
บานเกิ้ง ซอย 17 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา บานเกิ้งซอย 17 โดยเริ่มจากถนนโพธิ์ ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น กลางไปทางทิศตะวันออกถึงถนนบานเกิ้ง ภัยในการสัญจรไป-มา
 กอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  
ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ  
10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอ 
รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 322.00 ม.

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงลําหวย  - เพื่อทําการขุดลอกลําหวยให  - ทําการขุดลอกลําหวยทั้งหมดที่อยูภายใน 10,000,000  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด สามารถระบายน้ํา เก็บกักน้ําและ เขตเทศบาล ไดแก  ลําหวยจิก,ลําหวยยาง, จากลําหวย

ปองกันน้ําทวม ลําหวยนอย

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดย 919,600  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง-ถนนบานเกิ้ง ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา เริ่มจากถนนโพธิ์กลางไปทางทศิตะวันออก ไมทวมขัง ประชาชนปลอด
ซอย 17 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ถึงถนนบานเกิ้ง ซอย 17 กอสรางทอระบาย ภัยในการสัญจรไป-มา

น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอ 
พัก ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสอง  
ขางประมาณ 380.00 ม.
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจง-  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการปูผิวจราจรใหมทับหนาผิวจราจร 313,600  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
สนิท ซอย 1 (ชุมชนกกแดง) พรอมใชงานได เดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 3.50 ม. ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

 ยาวประมาณ 309.00 ม. หนาประมาณ 0.05 ภัยในการสัญจรไป-มา
 ม. หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติกคอนกรีต 
ไมนอยกวา 1,081.50 ตร.ม.

10 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 261,000  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
ซอยเลียบกําแพงวัดปาชัยวารินทร พรอมใชงานได ซอยวัดปาชัยวารินทรไปทางทิศตะวันออก ไมทวมขัง ประชาชนปลอด
(ชุมชนคลองชลประทาน)  หนา 0.15 ม.กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ  ภัยในการสัญจรไป-มา

150.00 ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน หรือพื้น 
ที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 450.00 ตร.ม. ไหลทาง 
ลูกรังกวางสภาพ

11 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 232,000  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
ซอยสมานมิตร ชวงที่ 2 (ชุมชนคลอง พรอมใชงานได โครงการเดิมไปทางทิศเหนือ หนา 0.15 ม. ไมทวมขัง ประชาชนปลอด
ชลประทาน)  กวาง 2.50 ม. ยาวประมาณ 159.00 ม. พื้น ภัยในการสัญจรไป-มา

ทางเดิมบดอัดแนนหรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม 
นอยกวา 397.50 ตร.ม.ไหลทางลูกรังกวาง 
ตามสภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 401,400  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
ทอระบายน้ํา ซอยโนนเปอย มาตรฐานและสรางทอระบายน้ํา ระบายน้ําซอยโนนเปอย โดยเริ่มจากถนน ไมทวมขัง ประชาชนปลอด
(ชุมชนเจาเงาะสัมพันธ) เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม เจาเงาะไปทางทิศใต ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร ภัยในการสัญจรไป-มา

หนา 0.15 ม. กวาง3.00 ม. ยาวประมาณ 90. 
 ม. ชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแนนหนา 0.20 ม.  
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 270.00 ตร.ม. 
 พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง 
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 
 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ 
รวมบอพัก 90.00 ม.

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอ ค.ส.ล. ซอยแยกซอย 624,300  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
แยกซอยประปา 2 ขางไทยประดิษฐ ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ําทวม ประปา 2 (ขางไทยประดิษฐตัดเย็บ) โดย ไมทวมขัง ประชาชนปลอด
ตัดเย็บ (ชุมชนซอยประปา) ขังและทําใหการระบายน้ําไดดีขึ้น เริ่มจากซอยประปา 2 ไปทางทิศเหนือแยก ภัยในการสัญจรไป-มา

ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ทอ  
ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก 
 ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวีค.ส.ล. 
 ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาว 
ประมาณ 258.00 ม.       5-12



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

14 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 1,308,600  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ทางเขาหนองงิ้ว (ชุมชนสุมนามัย) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง เขตทางหลวงถนนมิตรภาพไปทางทิศตะ ในการสัญจรผานไป-มา

ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา วันตก ผิวจราจรหนา 0.15 ม. กวาง 4.00 ม. 
จราจร  ยาวประมาณ 450.00 ม.พื้นทางลูกรังบดอัด 

แนน 0.20 ม. หรอืพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 
 1,800.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังบดอัดแนน  
กวางเฉลี่ยขางละ 1.00 ม. (ชุมชนสุมนามัย)

15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดย 1,389,000  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น และ กองชาง
ถนนหนองลุมพุก ซอย 4 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา เริ่มจาก ถนนหนองลุมพกุไปทางทิศใตถึง ลดปญหาน้ําทวมขัง สง
(ชุมชนหนองลุมพุก) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ถนนหนองลุม-พุกซอย 2 ทอระบายน้ําอัด กลิ่นเหม็น

แรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40ม. บอพัก ค.ส.ล.  
ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวีค.ส.ล. ความ 
ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 
 574.00 ม.

16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดย 2,184,000  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น และ กองชาง
ถนนบานเกิ้ง ซอย 6 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา เริ่มจากเขตทางหลวงถนนมิตรภาพไปทาง ลดปญหาน้ําทวมขัง สง
(ชุมชนบานขาพัฒนา) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ทิศตะวันตกถึงถนนบานเกิ้ง ทอระบายน้ํา กลิ่นเหม็น

 ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 นาด Ø 0.60 ม. บอพัก 
 ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.พรอมรางวี ค.ส.ล 
. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 700.00 ม.
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 1,331,400  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ขางศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ถนนโพธิ์ชัยไปทางทิศตะวันออกถึงเขต ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนบานไผเกา) ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา รถไฟ ผิวจราจรหนา 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. 

จราจร  ยาวประมาณ 634.00 ม. พื้นทางลูกรังบด 
อัดแนน หนา 0.20 ม.หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  
ไมนอยกวา 1,902.00 ตร.ม.ไหลทางลูกรัง 
บดอัดแนนกวางตามสภาพ (ชุมชนบานไผเกา)

18 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 1,141,400  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
ถนนหนองลุมพุก ซอย 11 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา หนอง-ลุมพุกซอย 11 โดยเริ่มจากสามแยก ไมทวมขัง ประชาชนปลอด
(ชุมชนหนองลุมพุก) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ถนนหนอง-ลุมพุกไปทางทิศเหนือ ทอ ภัยในการสัญจรไป-มา

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด  Ø 0.60 ม.  
บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี 
ทั้งสองขางยาวประมาณ  360.00 ทอลอด 
ถนน ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 0.60 ม.  
ความยาว 14.00 ม. จํานวน 1 ชุด

19 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรให  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยดาน 428,700  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
แยกดานทิศตะวันออกวัดสะอาดโนน ไดมาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน ทิศตะวันออกวัดสะอาด-โนนงาม (บาน ในการสัญจรไป-มา สะดวก
งามหนองลุมพุก (ชุมชนหนองลุมพุก) อยางปลอดภัยและเปนการแกไข หนองลุมพุก) โดยกอสรางเริ่มจากถนน และปลอดภัย

ปญหาจราจร หนองลุมพุกไปทางทิศใตผิวจราจรหนา  
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

0.15 ม. กวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. 
 ชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแนนหนา 0.20 ม. 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 600.00 ตร.ม. ไหล 
ทางลูกรังกวางตามสภาพพรอมลงทอลอด 
ถนน ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. 
 ความยาว 9.00 ม.จํานวน 1 จุด

20 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 1,778,400  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทองฯ) ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ําทวม อินทกนก โดยกอสรางตอจากโครงการ ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

ขัง และทําใหการระบายน้ําดีขึ้น เดิมไปทางทิศตะวันออกถึงถนนประชุม ภัยในการสัญจรไป-มา
ธนสาร ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด   
Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ10.00 ม.  
พรอมรางวี ค.ส.ล. ทั้งสองขางยาวประมาณ 
 570.00 ม.

21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดย 2,420,000  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ํา กองชาง
ซอยกาวหนา (ชุมชนหลัก 14) ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ําทวม เริ่มจากซอยสุขสําราญไปทางทิศเหนือ  ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

ขัง และทําใหการระบายน้ําไดดีขึ้น ทอระบายน้ําอัดแรงชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 ม. ภัยในการสัญจรไป-มา
 บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ10.00 ม. พรอมรางวี 
 ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง 
ยาวประมาณ 1,000.00 ม.
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22 โครงการกอสรางขยายผิวจราจรแอส-  - เพื่อทําการกอสรางขยายผิวจราจร  - ทําการกอสรางปูยางแอสฟลทติกคอน 12,653,000  -ประชาชนไดประโยชน กองชาง
ฟลทติกคอนกรีตพรอมกอสรางทอระ แอสฟลทติกคอนกรีตพรอมทอ กรีตถนนแจงสนิทตอจากโครงการเดิมที่ ในการสัญจรผานไป-มา
บายน้ํา ถนนแจงสนิท บานไผ-บรบือ ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน แกไข ทําไวแลวไปทางทิศตะวันออกสุดเขต สะดวกและปลอดภัย ระบบ
(ชุมชนหลัก 14) ปญหาน้ําทวมขัง และระบายน้ํา เทศบาล หนาประมาณ 0.05 ม. กวาง ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิด

สะดวกขึ้น ประมาณ 11.00 ม. ยาวประมาณ 340.00 ม. น้ําทวม
หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา 3,740.00 ตร.ม.  
พรอมตีเสนจราจรและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ 
 2 ขางทางพรอมกอสรางทอระบายน้ํา 
อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม. พรอมบอพัก 
 ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็กทุกระยะ 10.00 ม.  
ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองฝงยาว 
ประมาณ 1,900.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล

23 โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลท  - เพื่อทําการกอสรางขยายผิวจราจร  - โดยทําการรื้อผิวจราจรเดิมพรอมปรับ 25,100,000  -ประชาชนไดประโยชน กองชาง
ติกคอนกรีตและทางเทาพรอมวางทอ แอสฟลทติกคอนกรีตพรอมทอระบาย สภาพพื้นถนนเดิม ปูยางแอสฟลทติกคอน ในการสัญจรผานไป-มา
ระบายน้ํา ค.ส.ล. และขยายความ น้ําใหไดมาตรฐาน แกไขปญหา กรีต หนา 0.05 ม.กวาง 9.80-16.00 ม. ยาว สะดวกและปลอดภัย ระบบ
กวางสะพาน ค.ส.ล. ถนนแจงสนิท น้ําทวมขัง และระบายน้ําสะดวกขึ้น  1,120 ม. หรือคิดพื้นที่ปูยางแอสฟลทติก ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิดน้ํา
(บานไผ-ชนบท) คอนกรีตไมนอยกวา 14,472.00 ตร.ม. วาง ทวม

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 ม.บอพัก 
ทั้งสองขางยาวประมาณ 2,132.00 ม. 
 และขยายสะพาน ค.ส.ล. เดิมขางลําหวยจิก 
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 โดยขยายสะพาน ค.ส.ล. กวางขางละ 3.50 ม. 
 ความยาวขางละ 54.00 ม. และกอสรางคัน 
หิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 2,132 ม.  
พรอมปูทางเทาบล็อคพื้นสําเร็จรูป พื้นที่ 
ไมนอยกวา 2,860 ตร.ม. พรอมติดตั้งไฟฟา 
แสงสวาง งานตีเสนจราจร งานถมดินไหล 
ทาง งานปลูกหญาไหลทาง รายละเอียด 
ตามแบบแปลนกอสรางที่ทางเทศบาลกําหนด

24 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและกอ  - เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยขาง 1,107,540 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ทอระบายน้ํา ซอยขางโรงเรียนเอี่ยม- สรางถนนใหไดมาตรฐาน โรงเรียนเอี่ยมไพศาล โดยเริ่มจากถนน ในการสัญจรผานไป-มา 
ไพศาล (ชุมชนคุมจัดสรร) ทองประเสริฐไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจร สะดวกและปลอดภัย ระบบ

หนาประมาณ 0.15 ม. กวางประมาณ 3.50 ม. ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิดน้ํา
 ยาวประมาณ 140.00 ม.หรอืพื้นที่ ค.ส.ล. ทวมขัง
 ไมนอยกวา 459.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบด 
อัดแนน และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัด 
แรงชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม. พรอมบอพัก 
 ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม.ฝาตะแกรงเหล็ก 
ยาวประมาณ  150.00 ม.
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25 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนน  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  483,600 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
สุขาภิบาล 10 (ฝงทิศใต) ขางตลาด โดยเริ่มจากถนนราษฎรธุรกิจไปทางทิศตะ ในเรื่องระบบระบายน้ํา
สดเทศบาล 4 (ชุมชนศรีหมอน) วันตก ทอค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.  อยางถาวร

พรอมบอพักค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล. ความ 
ยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 155.00 ม.

26 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  717,600 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ศาลเจา (ชุมชนซอยศาลเจา) อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพัก  ในเรื่องระบบระบายน้ํา

ค.ส.ล. และรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม อยางถาวร
บอพักประมาณ 230.00 ม.

27 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และ  - เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 1,536,000 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
วางทอระบายน้ํา ถนนทางเขาบานเกา พรอมวางทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน เขตทางหลวงทางเลี่ยงเมือง บานไผ-บรบือ ในการสัญจรผานไป-มา 
นอยเชื่อมกับถนนทางหลวงแผนดิน และระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ไปทางทิศใตสุดเขตเทศบาล ถนน ค.ส.ล.  สะดวกและปลอดภัย ระบบ
หมายเลข 23 ตอนเลี่ยงเมืองตรง หนาประมาณ 0.15 ม. กวางประมาณ 6.00 ม ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิด
ขามโรงแรมไฮเวย (ชุมชนโนนสะอาด) . ยาวประมาณ 160.00 ม.พื้นทางเดิมบดอัด น้ําทวมขัง

แนนพรอมวางทอระบายน้ําค.ส.ล. อัดแรง 
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. พรอมบอพักทุกระยะ 
 10.00 ม. และรางวี ค.ส.ล. ทั้งสองฝง -ความ 
ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง 320.00 ม.
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28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง - ชวงที่ 1 โดยทําการกอสรางเริ่มจากวง 2,299,000 ประชาชนไดประโยชนใน กองชาง
ถนนราชนิกูล ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร เวียนน้ําพุไปทางทิศตะวันออกถึงสี่แยก การสัญจรไป-มา สะดวก

ผานไป-มา ถนนสุขาภิบาล 2 โดยทําการรื้อผิวจราจร และปลอดภัย
เดิมบดอัดแนน และทําการปูผิวจราจร 
แอสฟลทติกคอนกรีตใหม ขนาดกวางเฉลี่ย 
 11.20-12.50 ม. ยาวประมาณ 285.00 ม.  
หนาประมาณ0.05 ม.หรือพื้นที่ปูแอสฟลท 
ติกคอนกรีตไมนอยกวา 3,377.00 ตร.ม. 
พรอมตีเสนจราจร
ชวงที่ 2 โดยทําการกอสรางเริ่มจากสี่แยก
ถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออกถึง 
หนาธนาคารกรุงไทย โดยทําการรื้อ 
ผิวจราจรเดิมบดอัดแนนและทําการปู 
ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตใหมขนาด 
กวางเฉลี่ย 12.00-15.00 ม. ยาวประมาณ 
250.00 ม. หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพื้นที่ 
ปูแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 3,375  
ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

29 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อแกไขปญาหาน้ําทวม  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดย 780,000  ประชาชนไดประโยชนใน กองชาง
ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 เริ่มจากสามแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก  เรื่องระบบระบายน้ําอยาง
(ชุมชนหนองลุมพุก) ไปทางทิศตะวันตก กอสรางทอระบายน้ํา ถาวร
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อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. 
 ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ 
ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 250.00 ม.

30 โครงการขยายเขตประปาภายในเขต  - เพื่ออํานวยความสะดวกในการใช  - ขยายเขตประปาตามถนนและซอยตาง ๆ 500,000 500,000 500,000  -ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง
เทศบาล น้ําประปาในเขตที่ไมมีระบบประปา  ที่ยังไมมีระบบจําหนายประปาภายในเขต ไดรับบริการอยางทั่วถึง

ชุมชน 26 ชุมชน

31 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใน  - เพื่ออํานวยความสะดวกและ  - ขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะตามถนนและ 500,000 500,000 500,000  -ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง
เขตเทศบาล ปลอดภัยแกประชาชนในการสัญจร ซอยในเขตเทศบาล ไดรับบริการอยางทั่วถึง

ในเวลากลางคืน
32 โครงการขยายผิวจราจรพรอมวางทอ  - เพื่อขยายผิวจราจรใหมีพื้นที่ใน  - ทําการทุบทางเทาและทอระบายน้ําเดิม 490,000  ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ระบายน้ํา ถนนเจาเงาะสัมพันธดาน การสัญจรไดมากขึ้น พรอมวางทอ แลวทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15  ในการสัญจรผานไป-มา
ทิศใต เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 8 ถึง ระบายน้ําใหไดมาตรฐานและระบาย ม. กวาง2.30-2.60 ม. ยาวประมาณ 131.00 ม. สะดวกและปลอดภัย 
(ชุมชนเจาเงาะสัมพันธ)  หรือ Ø 0.60ม. บอพัก ค.ส.ล. จํานวน 15 บอ 

 ความยาวทอรวมบอพักและคันหินยาว 
ประมาณ 131.00 ม. ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

33 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  - เพื่อกอสรางรางระบายน้ําใหได  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยภูกัน 575,900 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ภูกันทอง (ชุมชนเจาเงาะสัมพันธ) มาตรฐาน และเพื่อแกไขปญหาน้ํา ทอง โดยเริ่มจากถนนแจงสนิทไปทาง ในการสัญจรผานไป-มา

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี ทิศใต ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด  สะดวกและปลอดภัย 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. ระบบระบายน้ําดีขึ้น ไม
 ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางประมาณ 238.00 ม. เกิดน้ําทวมขัง

34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ  - เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 479,100 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ระบายน้ําถนนหนาชุมสาย พรอมวางทอระบายน้ําใหไดมาตร ถนนสุขาภิบาล 1 ไปทางทิศเหนอื หนา ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนพระธรรมสาร) ฐานและระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ประมาณ 0.15 ม. กวางประมาณ 5.00 ม.  สะดวกและปลอดภัย 

ยาวประมาณ 53.00 ม.หรือพื้นที่ ค.ส.ล.   ระบบระบายน้ําดีขึ้น ไม
ไมนอยกวา 265.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบด เกิดน้ําทวมขัง
อัดแนนพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  
อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. 
 ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ 
ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางประมาณ 106.00 ม.

35 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่ม 1,610,000 ประชาชนไดประโยชนใน กองชาง
แยกถนนมิตรภาพ ดานทิศตะวันออก ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร จากซอยแยกมิตรภาพไปทางดานทิศตะวัน การสัญจรผานไป-มา
ขางโรงแรมออเรจนอินท ผานไป-มา ออกขางโรงแรมออเรจนอินท ทําการกอ 
(ชุมชนโนนสวรรค) สรางผิวจราจรค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง  

4.00 ม. ยาวประมาณ 700.00 ม. พื้นทางเดิม 
บดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา  2,800 ตร.ม.
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

36 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยทําการกอสรางเริ่มจากถนน ค.ส.ล.  3,442,800  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ทอระบายน้ําถนนเจริญสุข 1 (โนน- ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร เดิมไปทางทิศใตผิวจราจร ค.ส.ล. หนา  ในการสัญจรผานไป-มา
สวางเชื่อมซอยศาลเจาดานหลัง ผานไป-มา 0.15 ม. กวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ 406.00 ม.  สะดวกและปลอดภัย 
โรงเรียนกรุณาศึกษา) หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,624.00 ตร.ม. ระบบระบายน้ําดีขึ้น ไม
(ชุมชนซอยศาลเจา)  พื้นทางเดิมบดอัดแนนพรอมกอสรางทอ เกิดน้ําทวมขัง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.  
บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.พรอมรางวี  
ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสอง 
ขางยาวประมาณ 812.00 ม.

37 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - ทําใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 1,073,200 ระบบระบายน้ําดีขึ้นน้ําไม กองชาง
ถนนสมประสงคซอย 1 และกําจัดแหลงเพาะพันธุพาหะ สมประสงคซอย 1 โดยเริ่มจากซอยศาลเจาไป ทวมขัง ประปชาชนปลอด
(ชุมชนสมประสงค) นําโรค ทางทิศเหนือ ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด ภัยในการสัญจรไป-มา

 Ø0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.  
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 
ทั้งสองขางยาวประมาณ 344.00 ม.

38 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 1,630,500 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ทอระบายน้ําซอยแยกซอยศาลเจา ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร ระบายน้ําซอยแยกซอยศาลเจาดานทิศใต ในการสัญจรผานไป-มา
ดานทิศใต (ซอยหนาบานพอสี) ผานไป-มา โดยเริ่มจากโครงการเดิมไปทางทิศใต สะดวกและปลอดภัย 
(ชุมชนซอยศาลเจา)  ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ระบบระบายน้ําดีขึ้น ไม
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

 ความยาวประมาณ 237.00 ม. หรือพื้นที่  เกิดน้ําทวมขัง
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 711.00 ตร.ม. พื้นทาง 
ลูกรังบดอัดแนนหนา0.20 ม. พรอมกอสราง 
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด  
Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.  
พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 
ทั้งสองขางยาวประมาณ 474.00 ม.

39 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน 437,000 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
สมประสงคซอย 3 ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร สมประสงค ซอย 3 โดยเริ่มจากซอยศาลเจา ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนสมประสงค) ผานไป-มา ไปทางทิศใตผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  

กวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ 190.00 ม. พื้น 
ทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวาง 
ตามสภาพ หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา  
760.00 ตร.ม. ความยาวประมาณ 150.00ม.  
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 303.00 ตร.ม.  
ชั้นพื้นทางลูกรังบดอัดแนน หนา 0.20 ม.  
พรอมกอสรางทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 
 Ø 0.60 ม.ยาวประมาณ 6.00 ม. จํานวน 1 ชุด

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการปูผิวจราจรใหมทับหนาผิวจราจร 290,000 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
โพธิ์ชัย-มิตรภาพ (ชุมชนบานไผเกา) พรอมใชงานได เดิมดวยแอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 4.00 ม ในการสัญจรผานไป-มา
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

. ยาวประมาณ250.00 ม. หนาประมาณ 0.05 ม.  สะดวกและปลอดภัย
หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอย 
กวา 1,000.00 ตร.ม.

41 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อกอสรางรางระบายน้ําใหได  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 939,200 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ซอยขางคริสตจักร (ชุมชนศรีหมอน) มาตรฐานและเพื่อแกไขปญหา ขางคริสตจักร โดยเริ่มจากสี่แยกคริสตจักร ในการสัญจรผานไป-มา

น้ําทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี ไปทางทิศตะวันตกถึงลําธานสาธารณะขาง สะดวกปลอดภัย ระบบ
ทางรถไฟกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิดน้ํา
อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทวมขัง
 พรอมฝาตะแกรงเหล็กทุกระยะ 10.00 ม.  
ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 142ม.  
พรอมกอสรางถนน ค.ส.ล.หลังทอระบาย 
น้ํา ผิวจราจรหนา 1.50 ม. ยาวประ-มาณ  
142.00 ม. พื้นทางลูกรังบดอัดแนน หนา 
0.20 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 183.00 ตร.ม.

42 โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางถนน  - เพื่ออํานวยความสะดวกและปลอด  - โดยทําการกอสรางปรับปรุงไฟฟา 1,000,000  ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
แจงสนิทจากสามแยกถนนสมหวัง- ภัยแกประชาชนในการสัญจรในเวลา สาธารณะถนนแจงสนิทจากสามแยกถนน อยางทั่วถึง
สังวาล ถึงสี่แยกโรงพยาบาลบานไผ กลางคืน สมหวัง-สังวาล ถึงสี่แยกโรงพยาบาลบานไผ
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43 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อกอสรางรางระบายน้ําใหได  - การกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 788,900 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ซอยเชื่อมถนนบานเกิ้งซอย 19 เชื่อม มาตรฐานและเพื่อแกไขปญหาน้ํา เชื่อมถนนบานเกิ้งซอย 19 เชื่อมถนนเอี่ยม ในการสัญจรผานไป-มา
เอี่ยมไพบูลย (ชุมชนปอบิด) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี ไพบูลย โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้งซอย 19 สะดวกปลอดภัย ระบบ

 ไปทางทิศเหนือถึงถนนเอี่ยมไพบูลย  ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิดน้ํา
ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ทวมขัง
ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก 
ระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว 
ทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 326.00 ม.

44 โครงการติดตั้งแผงกันตก  - เพื่อปองกันอันตรายและการพัง  - ทําการติดตั้งแผงกันตก (Guard Rail)  40,000  ประชาชนที่สัญจรผานไป กองชาง
(Guard Rail) ทลายของดิน บริเวณคอสะพานขามลําหวยทรายฝงทิศ มาเกิดความปลอดภัย

ตะวันตก ถนนแจงสนิททางไปอําเภอบรบือ  
ความยาวรวมทั้งสองขางประมาณ 22.00 ม.

45 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  - เพื่อกอสรางรางระบายน้ําใหได  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 459,800 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
แยกซอยประปา 2 ดานทิศใต มาตรฐานและเพื่อแกไขปญหาน้ํา ประปา 2 โดยเริ่มจากซอยประปา 2 ไปทาง ในการสัญจรผานไป-มา
(สุดซอยประปา 2)  (ชุมชนประปา) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี ทิศใตทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  สะดวกปลอดภัย ระบบ

อัดแรงชั้น 3ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.  ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิดน้ํา
ทุกระยะ 10.00 ม.พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ ทวมขัง
ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ  
190.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนทางเทศบาลกําหนด
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46 โครงการปรับปรุงผิวจราถนนบานเกิ้ง  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการปรับปรุงผิวจราจร โดยดําเนินการ 142,680  -ประชาชนที่สัญจรผาน กองชาง
ซอย 19   (ชุมชนปอบิด) พรอมใชงานไดดังเดิม ปูผิวจราจรใหมทับหนาผิวจราจรเดิมดวย ไป-มา เกิดความปลอดภัย

แอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 4.10 ม. ยาว ในการใชรถใชถนน
ประมาณ 120.00 ม.หนาประมาณ 0.05 ม.  
หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอย 
กวา 492.00 ตร.ม.

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. เริ่มจาก 35,000 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
แยกถนนศรีชมมอญ 1 ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร ซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 ไปทางทิศ ในการสัญจรผานไป-มา

ผานไป-มา ตะวันตก ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม.  
ยาวประมาณ 24.00ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้น 
ที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 60.00 ตร.ม. พื้นทาง 
เดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

48 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเทา  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยเริ่มจากสี่แยกถนนแจงสนิทตัดกับสี่ 3,677,000  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ถนนเจนจบทิศ ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร แยกถนนสุขาภิบาล 2 (สี่แยกโรงพยาบาล) ในการสัญจรผานไป-มา

ผานไป-มา  ไปทางทิศเหนือตามถนนเจนจบทิศ รุด 
แนวเขตเทศบาลโดยทําการปรับปรุงคันหิน 
ทางเทา ทั้งสองขางพื้นที่รวมไมนอยกวา 
 5,600 ตร.ม.
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49 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเทา  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยเริ่มจากสี่แยกถนนเจนจบทิศตัดถนน 525,285 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ถนนราชนิกูล ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร สุขาภิบาล 2 ไปดานทิศตะวันตกสิ้นสุด ในการสัญจรผานไป-มา

ผานไป-มา วงเวียนน้ําพุ โดยทําการปรับปรุงคันหิน- 
ทางเทา ถนนราชนิกูลทั้งสองขาง พื้นที่  
รวมไมนอยกวา  800.00 ตร.ม.

50 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อกอสรางทอระบายน้ําใหได  - โดยเริ่มจากแยกถนนสุมนามัยไปทาง 929,200 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ถนนขนมจีน (ชุมชนขนมจีน) มาตรฐานและเพื่อแกไขปญหา ทิศใตสิ้นสุดถนนยุทธพลบํารุง กอสราง ในการสัญจรผานไป-มา

น้ําทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด  สะดวกปลอดภัย ระบบ
Ø 0.40 ม. บอพักค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.  ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิดน้ํา
รางวี ค.ส.ล. พรอมทอลอด ความยาวทอ ทวมขัง
รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 384.00 ม.

51 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อกอสรางทอระบายน้ําใหได  - โดยเริ่มจากแยกถนนสุขาภิบาล 2 ไปทาง 266,200 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ซอยศาลเจา (ดานทิศเหนือ) มาตรฐานและเพื่อแกไขปญหา ทิศตะวันออกจนถึงทอลอดเดิม กอสราง ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนศาลเจา) น้ําทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี ทอระบายน้ําค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด สะดวกปลอดภัย ระบบ

 Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม.  ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิดน้ํา
รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว ทวมขัง
ประมาณ 234.00 ม.

      5-27



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

52 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อกอสรางทอระบายน้ําใหได  - โดยเริ่มจากแยกถนนสุมนามัยไปทาง 484,000 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ถนนยุทธพลบํารุง (ชุมชนขนมจีน) มาตรฐานและเพื่อแกไขปญหา ดานทิศใตถึงแยกถนนขนมจีนซอย 1  ในการสัญจรผานไป-มา

น้ําทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  สะดวกปลอดภัย ระบบ
ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ระบายน้ําดีขึ้นไมเกิดน้ํา
 10.00 ม. รางวี ค.ส.ล. พรอมทอลอดความ ทวมขัง
ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 200.00 ม.

53 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและกอ  - โดยเริ่มจากถนนประชาอุทิศ 1 ไปทาง 1,647,280 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ทอระบายน้ําถนนประชาอุทิศ 2 สรางถนนใหไดมาตรฐาน ทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึง ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนโนนสวรรค) ที่ดินสนามกฬีาทําการกอสรางผิวจราจร  สะดวกและปลอดภัย 

ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 ม.ยาวประมาณ  ระบบระบายน้ําดีขึ้น ไม
26.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอย เกิดน้ําทวมขัง
กวา 78.00 ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน 
ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพพรอมทอ 
ระบายน้ําค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 
 Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. 
 พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 662.00 ม.

54 โครงการกอสรางปรับปรุงไฟฟา  - เพื่ออํานวยความสะดวกและ  - โดยทําการกอสรางปรับปรุงไฟฟา 3,200,000  -ประชาชนไดรับบริการ กองชาง
สาธารณะถนนเจนจบทิศตลอดสาย ปลอดภัยแกประชาชนในการสัญจร สาธารณะถนนเจนจบทิศตลอดสาย อยางทั่วถึง

ในเวลากลางคืน
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(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

55 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - ดดยเริ่มจากถนนทองประเสริฐ ซอย 13  337,680 ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
เลียบกําแพงวัดคุมจัดสรร มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ไปทางทิศเหนือ (ซอยตัน) โดยทําการกอ ในการสัญจรผานไป-มา
(ดานทิศตะวันออก) (ชุมชนคุมจัดสรร) ปลอดภัย สรางผิวจราจรค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.50 ม.  

ยาวประมาณ 134.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือ 
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 603.00ตร.ม. พื้น 
ทางเดิมลูกรังบดอัดแนน ไหลทางลูกรัง 
กวางตามสภาพ

56 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 967,000  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
ถนนราษฎรธุรกิจและถนนสมาสบํารุง ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ําทวม ราษฎรธุรกิจและถนนสมาสบํารุง โดยเริ่ม น้ําไมทวมขัง ประชาชน
(ชุมชนตลาด 123) ขัง และทําใหการระบายน้ําไดดีขึ้น จากบริเวณหนาตลาดสดเทศบาล 1 ไปทาง ปลอดภัยในการสัญจรผาน

ทิศเหนือเลี้ยวขวาปตามถนนสมาสบํารุง ไป-มา
ถึงถนนสุขาภิบาล 2 โดยกอสรางทอระบาย 
น้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดØ 0.60 ม.  
บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมฝา 
ตะแกรงเหล็ก ความยาวทอรวมบอพัก  
185.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กวาง 10.50 -  
12.30 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไมนอยกวา  
1,692.00 ตร.ม.       5-29



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

57 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเริ่มจากผิวจราจร ค.ส.ล. เดิมไปทาง 211,680  - เพื่อใหพื้นบริเวณรอบ กองชาง
ถนนแจงสนิท ซอย 3 (ชุมชนกกแดง) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ทิศใตกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกวาง เมรุใชงานไดสะดวกขึ้น

ปลอดภัย  3.00 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 378 
ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน ไหลทาง 
ลูกรังกวางตามสภาพ

58 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  -โดยเริ่มจากถนนโพธิ์ชัยไปทางดานทิศ 798,720  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
หลังปมกิ่งไผ  (ชุมชนบานไผเกา) ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา ตะวันตกจนถึงถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 น้ําไมทวมขัง ประชาชน

น้ําทวมขัง และการระบายน้ําดีขึ้น  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ปลอดภัยในการสัญจรผาน
 ขนาด Ø 0.60 ม.บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ไป-มา
 10.00 ม. พรอมรางวีค.ส.ล. ความยาวทอ 
รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 256.00 ม.

59 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ซอย  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเริ่มจากถนน ค.ส.ล. รอบสระสวรรค 100,000    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
แยกถนนรอบสระสวรรค (ดานทิศใต) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง เดิมไปทางทิศใต กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.  ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนโพธิ์สวรรค) ปลอดภัย หนา 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ  

58.00 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา  
174.00 ตร.ม.ทางเดิมบดอัดแนน ไหลทาง 
ลูกรังกวางตามสภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

60 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพื่อสะดวกในการใชวิ่งออกกําลัง  - โดยกอสรางเริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทาง 378,100    ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง
รอบสระสวรรค  (ชุมชนโพธิ์สวรรค) กายรอบสระสวรรค ทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปบรรจบถนน ค.ส.ล. ในการออกกําลังกาย และ

เดิม กอสรางผิวจราจร หนา 0.15 ม. กวาง พักผอน
2.50 ม. ยาวประมาณ 259.00 ม. หรือพื้นที่
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 674.50 ตร.ม. พื้นทางเดิม
บดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - โดยเริ่มจากสี่แยกซอยดานทิศตะวันออก 100,000     - ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
ทอระบายน้ํา ซอยหลังศูนยบริการ พรอมวางทอระบายน้ําใหได ศูนยสาธารณสุขบานเกิ้ง ไปทางทิศตะวัน น้ําไมทวมขัง ประชาชน
สาธารณสุขบานเกิ้ง(ชุมชนโพธิ์สวรรค) มาตรฐานและระบายน้ําไดสะดวกขึ้น ตก กอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา ปลอดภัยในการสัญจรผาน

 0.15 ม. กวาง 3.00 ม.ยาวประมาณ 73.00 ม.  ไป-มา
หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 219.00 ตร.ม.  
พื้นทางเดิมบดอัดแนน และกอสรางทอ 
ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดØ 0.06 
 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอม 
รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสอง 
ขางยาวประมาณ 146.00 ม. 
ชวงที่ 2 กอสรางทอ ค.ส.ล. โดยเริ่มจากหลัง
อาคารศูนยบริการสาธารณสุขบานเกิ้งไปทางทิศ
เหนือ ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.
บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 116.00 ม.
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

62 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - โดยทําการกอสรางเริ่มจากถนนโพธิ์ 100,000     - ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
ถนนรอบสระสวรรค (ดานทิศใต) กลางซอย 2ไปทางทิศตะวันตก ทอ ค.ส.ล. น้ําไมทวมขัง ประชาชน
(ชุมชนโพธิ์สวรรค)  อัดแรงชั้น 3 ขนาดØ 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ปลอดภัยในการสัญจรผาน

ทุกระยะ 10.00 ม. ความยาวทอรวมบอพัก ไป-มา
ยาวประมาณ 48.00 ม.

63 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนน  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - โดยเริ่มจากถนนโพธิ์กลางไปทางทิศตะ 1,235,500     - ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
โพธิ์กลาง ซอย 1 (ชุมชนโพธิ์สวรรค) วันตกทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 น้ําไมทวมขัง ประชาชน

 ม. บอพักทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี  ปลอดภัยในการสัญจรผาน
ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ไป-มา
ยาวประมาณ 396.00 ม.

64 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเริ่มจากถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 ไป 870,000    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ทอระบายน้ํา ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง พรอมใชงานได ทางทิศใตผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  ในการสัยจรผานไป-มา
ซอย 1 ถนนหนาวัดโพธิ์กลาง กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 87.00 ม. หรือพื้น สะดวกและปลอดภัย 
(ชุมชนโพธิ์สวรรค) ที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา261.00 ตร.ม. พื้นทาง มีระบบระบายน้ําที่ดีขึ้น

เดิมบดอัดแนน พรอมกอสรางทอระบายน้ํา  
ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดØ 0.60 ม. บอพัก 
ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวีค.ส.ล. ความ 
ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 
 232.00 ม.
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

65 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยกอสรางเริ่มจากถนนเอี่ยมไพบูลยไป 233,500    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
เอี่ยมไพบูลย ซอย 2 มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ทางทิศตะวันตก กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.  ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนโพธิ์สวรรค) ปลอดภัย หนา 0.15ม. กวาง 2.50 ม. ยาวประมาณ  

160. ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 400 
ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน ไหลทาง 
ลูกรังกวางตามสภาพ

66 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยก  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยกอสรางเริ่มจากถนนอี่ยมไพบูลย  198,500    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 3 มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ซอย 3ไปทางทิศตะวันออก กอสราง ในการสัญจรผานไป-มา
(ดานทิศตะวันออก)(ชุมชนโพธิ์สวรรค) ปลอดภัย ผิวจราจร ค.ส.ลหนา 0.15 ม. กวาง 2.50 ม.  

ความยาวประมาณ136.00 ม. หรือพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 340.00ตร.ม. พื้นทางเดิม 
บดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

67 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้งไปทางทิศตะวัน 609,000    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
บานเกิ้ง ซอย 12 (ชุมชนปอปด) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ออกผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 ม. กวาง 3 ม. ในการสัญจรผาน ไป-มา

ปลอดภัย ความยาวประมาณ 350.00 ม. หรือพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,050.00 ตร.ม. พื้นทาง 
เดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ       5-33



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

68 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเริ่มจากถนนหนาโรงงานเย็บผาไป 609,000    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
แยกบานเกิ้ง ซอย 10 ดานทิศใต มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ทางทิศตะวันออก ผิวจราจรหนา 0.15 ม.  ในการสัญจรผาน ไป-มา
(หนาโรงงานเย็บผา) ปลอดภัย กวาง 4.00 ม.ความยาวประมาณ 285.00 ม.   
 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,140  ตร.ม. 

พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลุกรังกวาง 
ตามสภาพ

69 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเริ่มจากถนนสายเลี่ยงเมือง (บานเกิ้ง) 245,000    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
แยกถนนเลี่ยงเมือง (ดานทิศใต) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ไปทางทิศใต ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.  ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนหมูสี่พัฒนา) ปลอดภัย กวาง 2.50 ม. ความยาวประมาณ 168.00 ม.  

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 420.00 ตร.ม. 
 พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวาง 
ตามสภาพ

70 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยกอสรางเริ่มจากถนนศรีบุญเรืองไป 201,500    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ศรีบุญเรือง ซอย 1(ชุมชนบานขาพัฒนา) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ทางทิศตะวันตกผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ในการสัญจรผานไป-มา
 ปลอดภัย  ม. กวาง 2.50 ม. ความยาวประมาณ 138.00  

ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 345 ตร.ม.  
พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวาง 
ตามสภาพ       5-34



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

71 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - โดยเริ่มจากซอยศาลเจาไปทางทิศใต  750,200    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
แยกซอยศาลเจาที่ 2 (ชุมชนศาลเจา) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง ในการสัญจรผานไป-มา

ชั้น 3 ขนาดØ 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก 
ระยะ 10.00 ม. พรอม รางวี ค.ส.ล. ความยาว 
ทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ  
310.00 เมตร

72 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเริ่มจากซอยศาลเจาไปทางทิศตะวันตก 703,000    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ทอระบายน้ําซอยแยกซอยสาลเจาที่ 1 พรอมใชงาน (ซอยตัน) ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม. ยาว ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนศาลเจา) ประมาณ 93.00 ม. หนา 0.15 ม. พื้นทางลูก สะดวกและปลอดภัย

รังบดอัดแนน หนา 0.20 ม.หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  ระบบการระบายน้ําดีขึ้น
ไมนอยกวา 372.00 ตร.ม. พรอมทอระบายน้ํา  
ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก 
 ค.ส.ล. ทุกระยะ 10 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. 
ความยาวทอรวมบอพักทั้งสอง ยาวประมาณ 186.00 ม.

73 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง ซอย 6 ไปทาง 155,500    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
แยกถนนบานเกิ้ง ซอย 6 มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ทิศใตเลี้ยวซายไปทางทิศตะวันออก (ซอยตัน)  ในการสัญจรผานไป-มา
(ชุมชนบานขาพัฒนา) ปลอดภัย ผิวจราจรค.ส.ล. กวาง 3.50 ม. ยาวประมาณ  

77. ม. หนา 0.15 ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน  
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 269.50 ตร.ม.ไหลทางลุกรังกวางตามสภาพ 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

74 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางระบายน้ําใหได  - โดยเริ่มจากหนองลุมพุกไปทางทิศเหนือ 571,000     -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
ถนนหนองลุมพุก ซอย 3 มาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  ถึงถนนหนองลุมพุก ซอย 10 ทําการกอ และลดปญหาน้ําทวมขัง
(ชุมชนหนองลุมพุก) และทําการระบายน้ําไดดีขึ้น สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  สงกลิ่นเหม็น

ขนาด Ø 0.40 ม.บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ  
10.00 ม. พรอมรางวีค.ส.ล. ความยาวทอ 
บอพักทั้งสองสองขางยาว ประมาณ 236.00 ม.

75 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรให  - โดยเริ่มจากแยกถนนผังเมือง สาย ข9 ไป 135,000     -ประชาชนไดประโยชน กองชาง
ศรีรัตน ไดมาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต ผิวจราจร ค.ส.ล.  ในการสัญจรผาน ไป-มา

อยางปลอดภัย กวาง 1.50 ม.ยาวประมาณ 150.00 ม. หนา  
0.15 ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน หรือพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 225.00ตร.ม. ไหลทาง 
ลูกรังกวางตามสภาพ

76 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเริ่มจากถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก  330,600     -ประชาชนไดประโยชน กองชาง
บอตกปลา  (หนองลุมพุก) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ไปทางดานทิศตะวันออก ผิวจราจร ค.ส.ล.  ในการสัญจรผาน ไป-มา

ปลอดภัย กวาง 3.00 ม.ยาวประมาณ 190.00 ม. หนา  
0.15 ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน หรือพื้นที่  
ค.ส.ล. ไมนอยกวา 570.00ตร.ม. ไหลทาง 
ลูกรังกวางตามสภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

77 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเริ่มจากทอระบายน้ําเดิมไปทางทิศ 1,302,000     -ประชาชนไดประโยชน กองชาง
ทอระบายน้ําถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย พรอมใชงานได เหนือถนนทองประเสริฐ ซอย 2 ทําการ ในการสัญจรผาน ไป-มา
1 (ชวงที่ 2) (ชุมชนศรีหมอนพัฒนา) กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 สะดวกและปลอดภัย

 ขนาด Ø 0.40 ม.บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ  ระบบระบายน้ําดีขึ้น
10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ 
รวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 474 ม.  
พรอมกอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 3.00 ม. 
 ยาวประมาณ 89.00 ม. หนา 0.15 ม.พื้น 
ทางเดิมบดอัดแนน หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม 
นอยกวา 267.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

78 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยเริ่มจากสามแยกถนนสุมนามัยไป 411,000       ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ถนนเลียบทางรถไฟ ปลอดภัย และสะดวกในการสัญจร ทางทิศใต โดยทําการซอมสรางผิวแอส ในการสัญจรผาน ไป-มา
(ชุมชนขนมจีน2000) ผาน ไป-มา ฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)  

ขนาดผิวจราจรกวาง 5.00 ม. ความยาว 
  196.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ปูแอส 
ฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา980.00 ตร.ม.

79 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง - ชวงที่ 1 โดยทําการกอสรางถนนประ 1,435,000     ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ถนนประพัทธพัฒนา ปลอดภัย และสะดวกในการสัญจร พัทธพัฒนาโดยเริ่มจากแยกถนนสุขาภิบาล ในการสัญจรผาน ไป-มา
(ชุมชนพระธรรมสาร) ผาน ไป-มา  2 ไปทางทิศตะวันตกจนถึงสามแยกถนน 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

แจงสนิท โดยทําการซอมสรางผิวแอสฟลท 
ติกคอนกรีต (โดยวิธี PavementIn-Place Recycling)  
ขนาดกวาง 10.00 ม. ยาวประมาณ 291. ม.  
หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพื้นที่ปูแอสฟลท 
ติกคอนกรีตไมนอยกวา 2,910.00 ตร.ม 
.พรอมตีเสนจราจร
ชวงที่ 2 โดยทําการกอสรางเริ่มจากแยก
ถนนประพัทธพัฒนาไปทางทิศใตถึงสาม 
แยกถนนสุขาภิบาล 1 โดยทําการซอมสราง 
ผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
ขนาดกวาง 10.00 ม. ยาวประมาณ 58.00 ม. 
 หนาประมาณ 0.05 ม.หรือพื้นที่ปูแอสฟลท 
ติกคอนกรีตไมนอยกวา 580.00 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

80 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัด 512,100        - ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
ถนนบานเกิ้ง ซอย 3 ใหไดมาตรฐาน และแกไขปญหา แรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.  และลดปญหาน้ําทวมขัง
(ชุมชนบานขาพัฒนา) น้ําทวมขัง ทุกระยะ 10.00 ม.พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ 

ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ  
244.00 ม.       5-38
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งบประมาณและที่มา
ที่

81 โครงการกอสรางฝายน้ําลนและทอลอด  - เพื่อใหลําหวยสามารถกักเก็บน้ําได  - ทําการกอสรางฝายน้ําลน ความยาว  20 ม 1,700,000      - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
เหลี่ยมระบายน้ําบริเวณลําหวยจิก  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม .และทอเหลี่ยมระบายน้ําวางในผิวจราจร จากลําหวยรวมไปถึงลด

 - เพื่อประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภค  ขนาด 1.50 x1.50 ม. รวม 24 ม.(บริเวณภาย ปญหาน้ําทวมภายในเขต
และการเกษตรตลอดป ในเขตเทศบาลเมืองบานไผและองคการ บริหารสวนตําบลหัวหนอง)  ชุมชนและพื้นที่การเกษตร

82 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนน  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอย 68,900      ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
ค.ส.ล.ซอยแยกซอยขาราชการ อยางปลอดภัย และสะดวกใน ขาราชการ ดานทิศตะวันตก โดยเริ่มจาก ในการสัญจรผาน ไป-มา
ดานทิศตะวันตก(ชุมชนเจาเงาะ) การสัญจร ผาน ไป-มา ซอยขาราชการไปทางทิศตะวันตก โดย 

ทําการกอสราง ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 2.50
เมตร ยาวประมาณ 53.00 เมตร หนา  0.15
เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 132.50 ตารางเมตร 
 พื้นทาง เดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรัง กวางตามสภาพ

83 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนน  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนน 346,000    ประชาชนไดรับความ กองชาง
ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเจาเงาะ อยางปลอดภัย และสะดวกใน เจาเงาะดานทิศใต  โดยเริ่มจากถนนเจาเงาะ สะดวกในการสัญจร
ดานทิศใต(ชุมชนเจาเงาะ) การสัญจร ผาน ไป-มา ไปทางทิศใตโดยทําการกอสรางผิวจราจร ผาน ไป-มา และมีระบบ

 ค.ส.ล. กวาง 2.00 เมตรยาวประมาณ 100 ระบายน้ํา ปองกันน้ํา
 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ทวมขัง
ไมนอยกวา  200   ตารางเมตรพื้นทางเดิม  
บดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 
พรอมกอสราง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง 
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เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
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(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

ชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพักค.ส.ล.  
ทุกระยะ 10.00 เมตร ความยาวทอรวมบอ  
พักยาวประมาณ 100.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

84 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 2,787,600    ประชาชนไดรับความ กองชาง
ถนนโพธิ์ชัยเชื่อมทอระบายน้ํา  - เพื่อเพิ่มเสนทางคมนาคม โพธิ์ชัยเชื่อมทอระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล สะดวกในการสัญจร
โรงเรียนเทศบาล (ชุมชนบานไผเกา) ชวงที่ 1 โดยเริ่มจากสี่แยกหลังสํานักงาน ผาน ไป-มา และมีระบบ

ไฟฟาไปทาง ทิศเหนือถึงสามแยกทาง เขา ระบายน้ํา ปองกันน้ํา
โรงเรียนเทศบาลทําการกอสรางทอระบาย ทวมขัง
น้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด  Ø 0.60 เมตร 
บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. ความยาว 
ทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ  
276.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.
ชวงที่ 2 โดยเริ่มจากสามแยกทางเขา
โรงเรียนเทศบาลไปเชื่อมตอทอระบายน้ํา 
โรงเรียนเทศบาลทําการกอสรางทอระบาย 
น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 1.00 เมตร  
บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม.ความยาว 
ทอรวมบอพักยาวประมาณ 423.00 เมตร  
พรอมรางวี ค.ส.ล.
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(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

85 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อปกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.ซอย 552,000 ประชาชนไดรับความ กองชาง
ซอยตรงขามโบสถฝรั่งดานทิศใต  - เพื่อเพิ่มเสนทางคมานาคม ตรงขามโบสถฝรั่งดานทิศใต(ซอยฮั้งเลง) สะดวกในการสัญจร ผาน
(ซอยฮั้งเลง) โดยเริ่มจากถนนเจนจบทิศ ไปทาง ไป-มาและมีระบบระบาย

ทิศตะวันออกใชทอค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 น้ํา ปองกันการทวมขัง
ขนาดØ 0.40 เมตรบอพักค.ส.ล.ทุกระยะ
10.00เมตร พรอมรางรีค.ส.ล.ความยาวทอ
รวมบอพักยาวประมาณ240.00เมตร

86 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน ค.ส.ล.  - เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกซอย 401,000 ประชาชนไดรับความ กองชาง
ซอยแยกซอยแกวทรานีดานทิศใต ปลอดภัยและสะดวกในการสัญจร แกวทรานีทางทิศใตถนนค.ส.ล.หนา0.15 ม. สะดวกในการสัญจร ผาน
(ตรงขามบาน โอเปงฮง) ผานไป-มา กวาง3.00เมตร ยาวประมาณ243.00เมตร ไป-มาและมีระบบระบาย

พื้นทางเดิมบดอัดแนน หรือพื้นที่คสล. น้ํา ปองกันการทวมขัง
ไมนอยกวา729.00ตารางเมตร ไหลทาง
ลูกรังกวาง0.50เมตร

87 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 185,000 ประชาชนไดรับความ กองชาง
บริเวณรอบตลาดสดเทศบาล3 บริเวณรอบตลาดสดเทศบาล3 ทําการ สะดวกในการสัญจร ผาน
(ชุมชนตลาดสด1,2,3) กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ขนาดกวาง ไป-มาและมีระบบระบาย

0.03 เมตร ลึก0.40-0.50เมตรความยาว น้ํา ปองกันการทวมขัง
รอบตลาดสดเทศบาล3 ยาวประมาณ74.00
เมตร พรอมฝาปด ค.ส.ล.
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

88 โครงการกอสรางถนน คสล.พรอมทอ  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางถนน คสล.โดยเริ่มจาก 640,000  -  - ประชาชนไดรับความ
ระบายน้ําถนนบานเกิ้ง ซอย5 ถนนบานเกิ้งไปทางทิศตะวันตกถึงถนน สะดวกในการสัญจร ผาน
(ชุมชนบานขาพัฒนา) ศรีบุญเรืองผิวจราจรหนา0.15เมตร กวาง ไป-มาและมีระบบระบาย

300เมตรยาวประมาณ102.00เมตรพื้นทาง น้ํา ปองกันการทวมขัง
เดิมบดอัดแนนพื้นที่คสล.ไมนอยกวา306
.00ตรม.พรอมวางทอคสล.อัดแรง3ชั้น
ขนาดØ 0.40 เมตรบอพักค.ส.ล.ทุกระยะ
10.00เมตรพรอมรางวีคสล.ความยาวทอ
รวมบอพักทั้ง2ขางยาวประมาณ204.00ม.

89 โครงการกอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง  - กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่ง ปองกัน  - กอสรางเขื่อนปองกันตลิ่งความยาว500  - 20,000,000   - กองชาง
บริเวณลําหวยจิก การกัดเซาะและปรับปรุงภูมิทัศน เมตรพรอมถนนเลียบลําหวยจิก 

บริเวณลําหวยจิก รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล
กําหนด

90 โครงการกอสรางฝายน้ําลน  - กอสรางฝายเพื่อกักเก็บน้ําไวใช  - กอสรางฝายน้ําลน และสะพานคน  - 3,000,000     - กองชาง
บริเวณลําหวยจิก ประโยชนในหนาแลง คนเดินขามจํานวน 2 แหง รายละเอียด

ตามแปลนที่เทศบาลกําหนด       5-40/2
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(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

91 โครงการกอสรางถนนคสล.เลียบ  - กอสรางถนนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  - กอสรางถนนคสล.หนา0.15เมตร  - 1,100,000     - กองชาง
ลําหวยจิก และใชเปนที่ออกกําลังกาย กวาง4.00เมตร ยาว 500เมตร มีพื้รที่คสล.

ไมนอยกวา 2,000ตรม. มีพื้นที่ทางเดิม
อัดบดแนน รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

92 โครงการจางศึกษาออกแบบปรับปรุง  - ศึกษาออกแบบและประมาณราคา  -ไดแบบแปลนการกอสรางและประเมิน 500,000        -  - กองชาง
ภูมิทัศยลําหวย งานระบบปองกันตลิ่งฝายกั้นน้ําและ ราคางานระบบปองกันตลิ่งฝายกั้นน้ํา

งานปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย และงานปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย
รายละเอียดตามแปลนที่เทศบาลกําหนด

93 โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติก-  - ปรับสภาพพื้นถนนเดิม - ทําการรื้อถอนผิวจราจร ปรับพื้นถนนเดิม ปู 21,500,000    กองชาง
คอนกรีต พรอมกอสรางรางระบายน้ํา แอสฟลทติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย0.05 เมตร
ค.ส.ล.และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และ กวาง12.00 - 16.00 เมตรยาวประมาณ 818 
ขยายความกวางสะพาน ค.ส.ล. ถนน เมตรหรือคิดพื้นที่ปูยางแอสฟลทติก
แจงสนิท (บานไผ - ชนบท) คอนกรีตไมนอยกวา12,600ตารางเมตร

กอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล. ขนาดกวาง
0.50 เมตร  ลึก 0.65 - 1.85 เมตร แลวางทอ
ระบายน้ําค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผา
ศูนยกลาง 1.00 เมตรพรอมบอพัก ค.ส.ล.
ฝาตะแกรงเหล็ก ทุกระยะประมาณ10.00 
เมตรความยาวรางระบายน้ําเดิมขาม
ลําหวยจิก โดยขยายสะพาน ค.ส.ล. กวาง
ขางละ3.50 เมตร ความยาวขางละ 54.00 
เมตร พรอมติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

งานตีเสนจราจร รายละเอียดตามแบบ
แปลนเทศบาลกําหนด

94 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 620,000        -  -  -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
สมประสงค ซอย 4 (แยกซอย  สมประสงคซอย 4โดยเริ่มจากซอยศาลเจา เรื่องระบายน้ําอยางถาวร
ศาลเจาลงลําหวยทราย) (หนารานลาบเปดแมสมจิตร)ไปทาง

ทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือ
เขาซอยสมประสงคซอย 4ลงลําหวยทราย
 ใชทอค.ส.ล.ขนาดØ 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. 
ทุกระยะ10.00 ม.พรอมรางวี ค.ส.ล.
 ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 
245.00 ม.

95 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพื่อแกไขปญหาน้ํา  - กอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ํา 5,900,000      -  -  - ประชาชนไดรับ กองชาง
ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณสวน ทวมขัง   ค.ส.ล.บริเวณสวนสาธารณะชุมชน ประโยชนในการสัญจร
สาธารณะชุมชนโนนสวาง  -เพื่อเพิ่มเสนทางคมนาคม โนนสวาง จํานวน 3 ชวงชวงที่ 1กอสราง ไป-มา สะดวกและปลอด

ถนน ค.ส.ล. กวาง 8.00 ม.  ยาวประมาณ ภัย ระบบการระบายน้ํา
 339.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ดีขึ้น
 ไมนอยกวา 2,712.00 ตร.ม. พื้นทางลูกรัง
บดอัดแนน หนา0.20 ม. พรอมไหลทาง 
ลูกรังอัดแนนกวางเฉลี่ยขางละ1.00 ม.และ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

ขนาด Ø 0.80 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ
ประมาณ10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล.
 ความยาวทอระบายน้ํารวมบอพักและราง
วีทั้งสองขาง ความยาวรวมไมนอย
กวา 678.00 ม.
ชวงที่ 2  กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม.
 ยาวประมาณ 142.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 568.00 ตร.ม.พื้น
ทางลูกรังบดอัดแนน หนา 0.20 ม. และ
กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น
 3 ขนาดØ0.80ม.บอพักค.ส.ลทุกระยะ
ประมาณ10.00 ม.พรอมรางวีค.ส.ล ความ
ยาวทอระบายน้ํารวมบอพักและรางวีทั้ง
สองขางความยาวรวมไมนอยกวา 284.00ม.
ชวงที่ 3 กอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 5.00 ม.
ยาวประมาณ 159.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือ
พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 795.00 ตร.ม. 
พื้นทางลูกรังบดอัดแนนหนา 0.20ม.พรอม
ไหลทางลูกรังอัดแนนกวางเฉลี่ยขางละ
0.50ม. และกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 
อัดแรงชั้น 3 ขนาด0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

ทุกระยะประมาณ 10.00 ม. พรอมรางวี
 ค.ส.ล. ความยาวทอระบายน้ํารวมบอพัก
และรางวีทั้งสองขาง ความยาวรวมไม
นอยกวา 318.00 ม.

96 โครงการกอสรางผิวจราจร  - เพื่อใหประชาชนไดใช  - ทําการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติก 10,000,000      -ประชาชนไดรับ กองชาง
แอสฟลทติกคอนกรีต พรอมทอ ถนนอยางปลอดภัย และ คอนกรีตดวยวิธีIn-Place Recycing กวาง ประโยชนและความ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. และขยายความ สะดวกในการสัญจร  11.00 ม. ยาว 390.00 ม.มีพื้นที่ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรผาน 
กวางสะพานค.ส.ล. ถนนแจงสนิท ผาน ไป-มา  4,290 ตร.ม.และปูยางแอสฟลทติกคอนกรีต ไป-มาและมีระบบระบาย
(บานไผ-บรบือ) ไหลทางทั้งสองฝงกวางขางละ 2.50 ม. ยาว น้ํา

390.00 ม. หนา 0.05 ม. มีพื้นที่ปูยางไมนอย เพื่อปองกันน้ําทวม
กวา 1,950ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร ติดตั้ง
ไฟฟาสาธารณะ และกอสรางทอระบายน้ํา
 ค.ส.ล อัดแรงชั้น 3ขนาด Ø1.00 ม. บอพัก 
ค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 ม. พรอมรางวีค.ส.ล.
 ความยาวทอระบายน้ํารวมบอพักทั้งสอง
ฝงยาว780.00 ม. และขยายสะพานขาม
ลําหวยทราย กวางขางละ 5.50 ม. ยาว 
35.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน
เทศบาลกําหนด

      5-40/6



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการปรับปรุงอุปกรณสัญญาณไฟ  -เพื่อใหเทศบาลมีสัญญาณไฟ  -ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรตาม 300,000    300,000      300,000      -ลดอุบัติเหตุตาม สํานักปลัดฯ

จราจรและจัดระเบียบจราจร จราจรและอุปกรณในการจัด แยกถนนภายในเขตเทศบาล ทองถนน
การจราจรที่ดีขึ้น ประชาชนได
รับความสะดวกในการใชรถใช
ถนนและอุบัติเหตุลดลง

2 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณ ประจําแยก  -เพื่อความปลอดภัยของผูใช  -ติดตั้งไฟสัญญาณ ประจําแยกแตละซอย 500,000    500,000      500,000      -ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ
แตละซอย เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ รถใชถนนภายในชุมชนในเขต ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ความปลอดภัย

เทศบาลเมืองบานไผ ทั้ง 26 ชุมชน ในการใชรถใช
ถนนเพิ่มมากขึ้น

3 โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เพื่อปองกันและ  - เพื่อลดปญหาอาชญากรรม  - แตงตั้งสมาชิก อปพร. ทําหนาที่เพื่อ 700,000 700,000      700,000      -ลดปญหาสังคมดานตางๆ สํานักปลัดฯ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายาเสพติดในชุมชนทั้ง  26 ปองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต เชน  ปญหาอาชญากรรม งานปองกันฯ
ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ชุมชน  และเพื่อปองกันปญหาการ และทรัพยสินของประชาชนในชุมชน ยาเสพติด เปนตน

ลักขโมยและทําลายทรัพยสินของ ของเทศบาลเมืองบานไผ
ประชาชนและสวนราชการ

4 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสา  - เพื่อเสริมสรางสนับสนุนให  - จัดประชุมสมาชิก อปพร. ของเทศบาล 50,000 50,000 50,000  - สมาชิก อปพร.มีความ สํานักปลัดฯ
สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) คณะกรรมการบริหารงานกิจการ เมืองบานไผ  และอาสาสมัครตํารวจชุมชน สามัคคีใหความรวมมือ งานปองกันฯ

อปพร.และอาสาสมัครตํารวจ ระหวางกันมากขึ้น
ชุมชนของเทศบาลมีความเขมแข็ง
และบทบาทเพิ่มมากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร  -ดําเนินการฝกอบรมทบทวน  - ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย 400,000  - 400,000  - มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
ปองกันภัยฝายพลเรือน/ตํารวจชุมชน อปพร./ตํารวจชุมชน ฝายพลเรือน / ตํารวจชุมชน ปฏิบัติงานมากขึ้น งานปองกันฯ

 -เพื่อเปนกําลังเสริมกําลังเจาหนาที่
ของรัฐในการปองกันภัยฝาย
พลเรือนในเขตพื้นที่

6 โครงการฝกอบรมทบทวนเจาหนาที่ปองกัน  - ดําเนินการฝกอบรมทบทวน  - ดําเนินการฝกอบรมทบทวน  - 200,000  -  -เจาหนาที่มีประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ เจาหนาที่ปองกันและรักษาความ เจาหนาที่ปองกันและรักษาความ ในการปฏิบัติงานเพิ่มมาก งานปองกันฯ
ทรัพยสิน ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินฯ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินฯ ขึ้น

จํานวน 1 รุน จํานวน  1  รุน

7 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกัน  - เพื่อเปนกําลังเสริมเจาหนาที่ของ  - ฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกัน  - 200,000  -  - มีประสิทธิภานในการ สํานักปลัดฯ
ภัยฝายพลเรือน(อปพร.) รัฐในการปองกันและบรรเทา ภัยฝายพลเรือน  จํานวน1รุน ปฏิบัติงานมากขึ้น งานปองกันฯ

สาธารณภัย ปองกันปญหา
อาชญากรรม

8 โครงการฝกอบรมจัดตั้งยุวอปพร.  - เพื่อฟนฟุความรูแกเยาวชน  -ฝกอบรมจัดตั้งยุวชนอาสาสมัคร 400,000  - 400,000  - เยาวชนมีความสามารถ สํานักปลัดฯ
ใหมีสวนรวมในการปองกันภัย ปองกันภัยฝายพลเรือน ในการปองกันภัยฝาย งานปองกันฯ
ฝายพลเรือน จํานวน  1  รุน พลเรือน

      5-43



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
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9 โครงการฝกอบรมทบทวนยุวอปพร.  - เพื่อฟนฟูความรูใหแกเยาชน  - ฝกอบรมทบทวนยุวอาสาสมัคร  - 150,000       -  - เยาวชนมีความสามารถ สํานักปลัดฯ
ในการปองกันภัยฝายพลเรือน ปองกันภัยฝายพลเรือน  1  รุน ในการปองกันภัยฝาย งานปองกันฯ

พลเรือน

10 โครงการจัดกิจกรรมวัน สถาปนา อปพร.  - เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  - จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา 20,000 20,000 20,000  -สมาชิก อปพร.เกิดความ สํานักปลัดฯ
กิจกรรมวัน อปพร. อปพร.  วันที่  22   มีนาคม ของทุกป สามัคคีในหมูคณะ งานปองกันฯ
เพื่อสงเสริมการปฏิบัติภารกิจ
ของสมาชิก อปพร.

11 โครงการประชุมเจาหนาที่ปองกันและ  - เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของ  - ดําเนินการจัดประชุมเจาหนาที่ปองกัน 12,000 12,000 12,000  - เจาหนาที่ปองกัน และรักษสํานักปลัดฯ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เจาหนาที่ และการรักษาความ และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ความปลอดภัยในชีวิต งานปองกันฯ
(สายตรวจจักรยาน) ปลอดภัยนชีวิตและทรัพยสิน ทรัพยสินฯ(สายตรวจจักรยาน) และทรัพยสินฯเสนอแนะ

เดือนละ 1 ครั้ง ปญหา ในการปฏิบัติงาน

12 โครงการฝกซอมการปองกันและ -เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณจาก  - ดําเนินการฝกซอม แผนปองกัน 30,000 30,000 30,000  - สามารถแกไขปญหาจาก สํานักปลัดฯ
แกไขปญหา อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ฝายปองกันฯ

งานปองกันฯ
13 โครงการเผยแพรความรูการปองกัน  -เพื่อรณรงคปองกันอัคคีภัยขั้นตน  -จัดเจาหนาที่ /วิทยากร/ใหความรูในการ 25,000 25,000 25,000  -เด็ก เยาวชน มีความรูความ สํานักปลัดฯ

อัคคีภัยในสถานศึกษา ใหกับนักเรียนใหมีความรูความ ปองกันและระงับอัคคีภัยแกนักเรียน เขาใจในอัคคีภัยและสามารถฝายปองกันฯ
เขาใจเกี่ยวกับอัคคีภัย ชวยเหลือตนเองจากอัคคี งานปองกันฯ

ภัยได
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14 โครงการคัดเลือก สมาชิก อปพร.ดีเดน  -เพื่อคัดเลือก สมาชิก อปพร.ดีเดน  -ดําเนินการคัดเลือก สมาชิกอปพร.ดีเดน 20,000 20,000 20,000  -สรางขวัญ และกําลังใจ สํานักปลัดฯ
ของเทศบาลเมืองบานไผ ใหกับสมาชิก อปพร.และ ฝายปองกันฯ

ใหความสําคัญกับอปพร. งานปองกันฯ

15 โครงการจัดแสดงนิทรรศการดานการ  -เพื่อแพรความรูดานการปองกัน  -จัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานดาน 20,000 20,000 20,000  -ประชาชนมีความรูความ สํานักปลัดฯ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย การปองกันภัยฝายพลเรือน ของงานปองกัน เขาใจในการปองกันและ ฝายปองกันฯ

และศูนยอปพร.เทศบาลเมืองบานไผ บรรเทาสาธารณภัย งานปองกันฯ

16 โครงการอบรมการใชวิทยุสื่อสาร  -เพื่อใหพนักงาน,ลูกจาง,พนักงาน  -จัดฝกอบรมการใชวิทยุสื่อสารใหกับ 50,000  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
จางสมาชิก อปพร./มีความรูความ พนักงาน,ลูกจาง,พนักงานจางสมาชิก  ปฏิบัติงาน ฝายปองกันฯ
เขาใจในการใชวิทยุสื่อสาร อปพร.และตํารวจชุมชน งานปองกันฯ

17 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุในชวง  -เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุใน  -ดําเนินการจัดตั้งจุดรณรงคจุดบริการ 100,000 100,000 100,000 ลดอุบัติเหตุทางถนน สํานักปลัดฯ
เทศกาล(ปใหม,สงกรานต) ชวงเทศกาล ปใหมและเทศกาล ประชาชนในชวงเทศกาลปใหม,เทศกาล ฝายปองกันฯ

สงกรานต สงกรานต งานปองกันฯ

18 โครงการรณรงคปองกันอัคคีภัยในชวง  -เพื่อเตรียมพรอมปองกันอัคคีภัยใน  -จัดเจาหนาที่/สมาชิก อปพร.พรอมรถดับ 15,000 15,000 15,000  -สามารถปองกันอัคคีภัย สํานักปลัดฯ
เทศกาลตรุษจีน ชวงเทศกาลตรุษจีน เพลิง,รถบรรทุกน้ําดับเพลิง เตรียมพรอม ประชาชนไดรับการชวย ฝายปองกันฯ

ในจุดที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัย เหลือและการบริการที่มี งานปองกันฯ
ประสิทธิภาพ
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งบประมาณและที่มา

19 โครงการกูชีพ  กูภัย  -เพื่อชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย  -จัดระบบกูชีพ กูภัย  แตงตั้งสมาชิก อปพร. 150,000 150,000 150,000   -ประชาชนประสบอุบัติ สํานักปลัดฯ
อุบัติภัยตาง ๆ ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร กูชีพ กูภัย เหตุไดรับการชวยเหลือ ฝายปองกันฯ

หลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และการบริการที่มี งานปองกันฯ
เปนผูปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ

20 โครงการจัดซื้อรถสายตรวจปองกันและ  -เพื่อใชเปนยานพาหนะออกตรวจ  -จัดซื้อรถยนตสายตรวจ (กูภัย)ปคอัพแบบ 650,000  -มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สถานที่เกิดเหตุในเขตพื้นที่เทศบาล ดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ลอ ปฏิบัติงานมากขึ้น ฝายปองกันฯ

เมืองบานไผไดอยางรวดเร็วมี  มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน ปริมาตร งานปองกันฯ
ประสิทธิภาพ กระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี พรอม 

อุปกรณประกอบดวยวิทยุสื่อสารเครื่อง 
ขยายเสียง  สัญญานไฟวับวาบและสัญญานไซเรน 

21 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกอเนก  -เพื่อใชในการปองกันและบรรเทา -จัดซื้อรถยนตบรรทุกอเนกประสงค 1,950,000  -มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
ประสงคเททายติดตั้งเครนและกระเชา สาธารณภัย เททายติดตั้งเครนซอมกระเชาไฟฟา ปฏิบัติงานมากขึ้น ฝายปองกันฯ
ซอมไฟฟา ขนาดยกไมนอยกวา 4,000 กิโลกรัม งานปองกันฯ

ที่ 1 เมตร กระเชาไฟเบอรกลาสทน
แรงดันไดไมนอยกวา 6,500 โวลท
พื้นตัวถังสรางดวยเหล็กปองกันสนิมโดย 
ชิบซิงค  Electro Plating มีผลทดสอบผลิต 
จากโรงงานมาตรฐาน ISO9001 หนา 4.5มม. 
สวนอื่นเหล็กSPHC 3 มม. ขนาดสูง 10 เมตร ไมนอยกวา 114 แรงมา
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22 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ  -เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในดาน  -จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ 3,000,000  -มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
เอนกประสงค การรักษาความปลอดภัยในชีวิต เอนกประสงค ขนาด 12,000 ลิตรชนิด 10 ปฏิบัติงานมากขึ้น ฝายปองกันฯ

และทรัพยสินของประชาชนและ  ลอ กําลังเครื่องยนตไมนอยกวา 195 แรง งานปองกันฯ
สวนราชการ มา พรอมอุปกรณที่จําเปน จํานวน 1 คัน

23 โครงการจัดซื้อเครื่องชวยหายใจแบบ  -เพื่อความปลอดภัยของเจาหนาที่  -จัดซื้อเครื่องชวยหายใจแบบอากาศอัด 300,000  -มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
อากาศอัด (SCBA) ที่เขาผจญเพลิงในอาคาร  (SCBA) พรอมอุปกรณ จํานวน  2  ชุด ปฏิบัติงานมากขึ้น ฝายปองกันฯ

งานปองกันฯ

24 โครงการจัดซื้อเครื่องอัดอากาศบริสุทธิ์   -เพื่อใชเติมอากาศใสเครื่องชวย  -จัดซื้อเครื่องอัดอากาศ พรอมอุปกรณ  300,000  -มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
หายใจแบบอากาศอัด(SCBA) จํานวน 1 ชุด ปฏิบัติงานมากขึ้น ฝายปองกันฯ

งานปองกันฯ

25 โครงการกอสรางบานพักพนักงานดับเพลิง  -เพื่อใหมีบานพักสําหรับเจาหนาที่,   -กอสรางอาคารบานพักแบบ 2 ชั้น จํานวน 2,500,000  -มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
พนักงานดับเพลิง  งานปองกันฯ  8 หอง ที่งานปองกันฯและสถานีดับเพลิง ปฏิบัติงานมากขึ้น ฝายปองกันฯ
และหัวหนาสถานีดับเพลิงยอย ยอยมิตรภาพ งานปองกันฯ

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

26 โครงการกอสรางรั้วสถานีดับเพลิงยอย  -เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความ -กอสรางรั้วรอบบริเวณอาคารสถานี 200,000 -เพื่อความเปนระเบียบ สํานักปลัดฯ
มิตรภาพ เปนระเบียบเรียบรอย ยอยมิตรภาพ เรียบรอย ฝายปองกันฯ

(ตามแบบแปลนของเทศบาล) งานปองกันฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

27 โครงการกอสรางอาคารฝายปองกันและ  -เพื่อใชเปนศูนยปฏิบัติงานดานการ  -กอสรางอาคารปองกันและบรรเทา 4,000,000  - เจาหนาที่มีประสิทธิ สํานักปลัดฯ
รักษาความสงบ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย ประกอบดวยที่จอดรถ ภาพในการปฏิบัติงาน ฝายปองกันฯ

ดับเพลิง หองปฏิบัติงาน หองวิทยุสื่อสาร มากขึ้น งานปองกันฯ
 หองเวร-ยาม หองประชุม หองน้ํา หองสวม  
หองครัว ระบบไฟฟา ประปา ระบบปรับอากาศ
ระบบเสาวิทยุสื่อสาร เปนอาคารขนาด3 ชั้น  
ขนาดความกวางดานหนาอาคาร36 เมตร  
ขนาดความยาว(ความลึก)ดานขางอาคาร 20 
 เมตรพรอมอุปกรณสวนควบ(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

28 โครงการจัดซื้อรถกูชีพ  -เพื่อชวยเหลือผูประสบอุบัติเหตุ   -จัดซื้อรถยนตบรรทุกกระบะเครื่องยนต 700,000       -เจาหนาที่มีประสิทธิ สํานักปลัดฯ
อุบัติภัย และเจ็บปวยฉุกเฉิน ดีเซล ขับเคลื่อน 2 ลอ มีชวงวางดานหลัง ภาพในการปฏิบัติงาน ฝายปองกันฯ

คนขับ(CAB)  กระบอกสูบไมนอยกวา  มากขึ้น งานปองกันฯ
2,400 ซีซี มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
เปนกระบะสําเร็จรูปพรอมติดตั้งอุปกรณ 
การแพทย วิทยุสื่อสาร สัญญาณไฟไซเรน 
 จํานวน 1 คัน

29  โครงการอาสาจราจร  - เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ  - จัดชุด อปพร.และตํารวจชุมชนวันละ 4 คน  - 158,000       - ประชาชนไดรับความ งานรักษา
และแกไขปญหาจราจรตดิขัดใน ออกจัดระเบียบจราจรตามแยกตางๆ หนาสถาน ปลอดภัยในการใชรถใช ความสงบ
ชั่วโมงเรงดวนและปองกันอุบัติเหตุ ศึกษาและสถานที่ราชการในชั่วโมงเรงดวน ถนนเพิ่มมากขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

30 โครงการจัดหาครุภัณฑสําหรับการรักษา  - เพื่อใหการบริการประชาชน  -จัดซื้อเลื่อยยนตขนาด 3 แรงมาขับเคลื่อน 9,000        9,000           -  -มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน เกิดความสะดวกรวดเร็วและมี 4จังหวะ บาโซยาวประมาณ 20นิ้ว จํานวน ปฏิบัติงานมากขึ้น ฝายปองกันฯ
ชีวิต และทรัพยสิน ประสิทธิภาพ 2 เครื่องๆละ9,000 บาท เปนเงิน18,000 บาท งานปองกันฯ

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  -จัดซื้อรถถจักรยาน ขนาดวงลอ 26 นิ้ว  50,000      

ระบบเกียรมือ วงลออัลลอย พรอมซี่ลวด 
แสตนเลสมีสปริงที่นั่งหลังพรอมโชคอัพ 
หนา จํานวน 10 คัน

 -จัดซื้อพัดลมแบบโคจรติดเพดาน 12,000      
ขนาด 16 นิ้ว (400 มิลลิเมตร) จํานวน6 ตัว  
และพัดลมแบบตั้งพื้น ขนาด16 นิ้ว (400  
มิลลิเมตร) จํานวน 2 ตัว

  -จัดซื้อเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนพรอม 12,000      
อุปกรณครบชุด จํานวน 12 ชุด

 -จัดซื้อเรือไฟเบอรกลาส ขนาด 12 ฟุต 36,000      
กวาง 5 ฟุต จํานวน 3 ลํา
-จัดซื้อเครื่องสูบน้ํา ขนาดเล็ก 5.5 50,000
แรงมา จํานวน 4 เครื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

31 โครงการฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน-  - ฝกอบรมอาสาสมัครปองกัน-  - ดําเนินการฝกอบรมอาสาสมัคร 10,000      10,000        10,000        - เกิดความรัก สมัคร สํานักปลัดฯ
สถาบัน(อสป) สถาบัน(อสป) ปองกันสถาบัน 1 รุน จํานวน 100คน สามัคคี ในความเปน ฝายปองกันฯ

ชาติไทยที่มีสถาบัน งานปองกันฯ
พระมหากษัตริยเปน
ศูนยรวมใจ ยึดเหนี่ยว
จิตใจและคงคูชาติไทย
ตลอดไป

32 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริม  - เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม  - จัดฝกอบรมประชาชน/เยาวชนในเขต 40,000      40,000        40,000       ลดอุบัติเหตุจากการจราจร งานรักษา
สรางวินัยจราจร ไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกัน เทศบาลใหไดรับความรูเกี่ยวกับการ ทางถนน ความสงบ

อุบัติเหตุและเสริมสรางวินัย ปองกันอุบัติเหตุ และเสริมสรางวินัย   
การจราจร จราจร   จํานวน 1 รุนๆละ 60 คน

33 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด  - เพื่อความปลอดภัยและความเปน  - ติดตั้งระบบเครือขายไรสายกลองวงจร  -  - 1,500,000 มีประสิทธิภาพในการ งานรักษา
แบบไรสาย ระเบียบเรียบรอย  และเพื่อตรวจ ปด ตามสี่แยกไฟแดงและหรือบริเวณจุด ปฏิบัติงานมากขึ้น ความสงบ

สภาพการจราจรบริเวณสี่แยกและ สําคัญตางๆภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
เพื่อเผยแพรภาพออกทางอินเตอร 
เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ

34 โครงการจัดระเบียบบนถนน ทางเทา   - เพื่อ ความเปนระเบียบเรียบรอย ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 200,000    250,000 250,000     เกิดความเปนระเบียบ งานรักษา
และ การจราจรภายในเขตเทศบาล ของบานเมืองและเกิดความสวยงาม เรียบรอยภายในชุมชน ความสงบ

ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

97 โครงการกอสรางรั้ว  ค.ส.ล.  โรงฆาสัตว  -  เพื่อใหมีรั้วรอบขอบชิดสําหรับ กอสรางรั้ว  ค.ส.ล.  โรงฆาสัตวมาตรฐาน 370,000 ไดรั้วโดยรอบบริเวณ กอง
มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ ปองกันมิใหมีสัตวที่เปนพาหะของ เทศบาลเมืองบานไผ  สูง  2.00 ม. พรอม โรงฆา สัตวมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

โรคติดตอเขาโรงฆาสัตวมาตรฐาน ประตูความยาวรั้ว  149 ม. งบประมาณ   เทศบาลเมืองบานไผ
ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด 370,000  บาท  ตามแบบแปลนที่เทศบาล 

กําหนด

98 โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  บริเวณ  - เพื่อใหมีระบบขนถายตาง ๆ ของ กอสรางถนน  ค.ส.ล.  หนา  0.15 ม. กวาง   540,000 ไดถนน ค.ส.ล. รอบ ๆ  กอง
โรงฆาสัตวมาตรฐาน โรงฆาสัตวสะดวกรวดเร็ว 600 ม.ยาว 165 ม. หรือมีพื้นที่ไมนอยกวา  บริเวณโรงฆาสัตวมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

 990  ตรม.  บริเวณโรงฆาสัตวเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ
เมืองบานไผ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

35 โครงการจัดจางยาม(ร.ป.ภ.) ตลาด  -เพื่อดูแลทรัพยสินของทาง  -จัดจางยามเฝาตลาดสดเทศบาลฯ 76,800      76,800        76,800       พอคาแมคาเกิดความพึง กองคลัง
สดเทศบาลฯ ราชการและทรัพยสินผูประกอบ จํานวน 1  อัตรา พอใจเกิดความปลอดภัย 

การคา ในทรัพยสินตลาดสด 
เทศบาลฯแบงเบาภาระ 
หนาที่ของงานสาธารณสุขฯ

36 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังขจัด  -เพื่อเด็กและสตรีในชุมชนมีความ  -จัดอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัด 20,000      20,000        20,000        -ประชาชนมีความปลอด กอง 
ปญหาและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็ก ปลอดภัยในชีวิต ปญหาของชุมชน ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวัสดิการฯ
และสตรี

37 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต  - เพื่อใชติดตั้งสถานีวิทยุสื่อสาร  - จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต 60,000       -  -  - มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
และตั้งสถานี และติดตั้งรถยนตดับเพลิง และติดตั้งสถานี กําลังสง 10 วัตต ปฎิบัติงานมากขึ้น ฝายปองกันฯ

จํานวน 2 เครื่อง งานปองกันฯ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน  - เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็ก /  - จัดกิจกรรมการรณรงคการตอตาน        20,000          20,000          20,000  - ลดปญหายาเสพติดภายใน กองการศึกษา

ยาเสพติด  เยาวชน หางไกลยาเสพติด ยาเสพติด  ของนักเรียนและเยาวชน โรงเรียนและชุมชน
 รูคุณรูโทษของสิ่งเสพติด

2 โครงการขยายเครือขายอาสาสมัคร  -เพื่อขยายเครือขายอาสาสมัคร  -อาสาสมัครปองกันยาเสพติดไดรับ 70,000      70,000        70,000         -ปญหายาเสพติดในชุมชน   กอง
ปองกันยาเสพติด ปองกันยาเสพติดในชุมชนสถาน การฝกอบรมสรางเสริมความรู  และ สถานศึกษาและสถานประกอบ สาธารณสุขฯ

ศึกษาและสถานประกอบการ ทักษะการแกไขปญหายาเสพติดใน การลดลง
 -เพื่อใหความรู  ความเขาใจเกี่ยว ชุมชน  สถานศึกษาและสถาน 
กับโทษและภัยของยาเสพติด ประกอบการ

 -รณรงคการตอตานยาเสพติดใน 
ชุมชนสถานศึกษาและสถาน 
ประกอบการ

3 โครงการอาสาสมัครปองกันยาเสพติด  - เพื่อใหอาสาสมัครปองกัน  - จัดฝกอบรมเยาวชนเพื่อปองกันและ 30,000      30,000        30,000         - ปญหายาเสพติดหมดไป สํานักปลัดฯ
ในชุมชน ยาเสพติดมีความรู และวิธีปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในชุมชน จากชุมชน สวัสิดการฯ

ยาเสพติดในชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

4 โครงการอุดหนุนศูนยปฏิบัติการตอสู  - เพื่อใหประชาชน องคกร  - สนับสนุนงบประมาณใหศูนย 120,000    120,000      120,000      สํานักปลัดฯ
เพื่อเอาชนะยาเสพติด ภาคประชาชนองคกรภาคเอกชน ปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด สวัสิดการฯ

องคกรภาครัฐ มีความรูความเขาใจ (ศตส.อ.บานไผ) จํานวน30,000.-บาท
ถึงโทษและพิษของยาเสพติด (ศตส.สภ.บานไผ) จํานวน60,000บาท
รวมทั้งเกิดความตระหนัดและเกิด (ศตส.จ.ขอนแกน)จํานวน
ความรวมมือในการดําเนินการและ 30,000.- บาท
ปราบปรามยาเสพติด มีการผนึก
กําลังระดมสรรพกําลังในการปราบ-
ปรามยาเสพติดใหหมดสิ้นไปจาก
พื้นที่โดยเร็ว
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเลือกตั้ง  -เพื่อจัดการเลือกตั้งทุกระดับ -จัดการเลือกตั้ง สส.,สว.และสจ.ฯลฯ 100,000  100,000    100,000    -การจัดการเลือกตั้งในเขต สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ในทุกระดับ เทศบาลมีความถูกตองตาม
 -เพื่อใหการจัดการเลือกตั้งเปนไป ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด
ดวยความเรียบรอย ถูกตองตาม และไมมีการรองเรียน

  ขั้นตอนที่กําหนดและมีความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม

2 โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากําหนดราคาคาเชา จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน 30,000       30,000        30,000        เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองคลัง
จัดหาประโยชนในทรัพยสิน คาธรรมเนียมตาง ๆ ในทรัพยสิน ในทรัพยสินเพื่อกําหนดราคาคาเชาและ ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานใน งานผลประโยชนฯ

และกิจการที่เปนของทางราชการ คาธรรมเนียมตาง ๆ การกําหนดราคาคาเชา
ของเทศบาล

3 โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา 30,000       30,000        30,000        เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองคลัง
พิจารณากําหนดคาเชามาตรฐาน กําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลาง กําหนดคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ย บริหารจัดการ
กลางเฉลี่ยตอตารางเมตร เฉลี่ยตอตารางเมตรใหเปน ตอตารางเมตร

มาตรฐานเดียวกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

5-95



ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ  - เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาล  - จัดกิจรรมประชุมรวมกันทําเทศบัญญัติ  30,000        -  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ กอง
เทศบาลเมืองบานไผ เมืองบานไผใหเปนปจจุบันเหมาะสม บริหารจัดการ สาธารณสุขฯ

กับสภาพพื้นที่เศรษฐกิจและสังคม

5 โครงการจัดประชุมประจําเดือน  - เพื่อสรางความเขมแข็งของ  - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและ 200,000    200,000      200,000       - ประชาชนไดรับขอมูล กองสวัสดิการฯ

คณะกรรม การชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองคกร ประชุมกลุมสตรีแมบาน 26 ชุมชน ขาวสารอยางทั่วถึง
อื่นในชุมชนใหมีสวนรวมในการ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
รวมคิดรวมทํา ในการพัฒนา 
ทองถิ่น รวมไปถึงการรับทราบถึง 
ความเคลื่อนไหวและภารกิจ  
กิจกรรมของเทศบาลอยางตอเนื่อง

6 โครงการเลือกตั้งซอมประธานคณะ  - เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรม  - จัดใหมีการเลือกตั้งซอมประธาน 30,000       30,000        30,000         - ประชาชนไดมีสวนรวม กองสวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน ทั้ง  26  ชุมชน การชุมชนแทนประธานคณะกรรม คณะกรรมการชุมชนแทนประธานคณะ ในการเลือกตั้งซอม
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ การชุมชนที่เสียชีวิต  ลาออก  ยาย กรรมการชุมชนที่เสียชีวิต  ลาออก ประธานคณะกรรมการ

ถิ่นฐาน  ในการดําเนินงานกิจกรรม ยายถิ่นฐาน  ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
อยางตอเนื่องระหวางชุมชนกับ เมืองบานไผ บานไผ
เทศบาลในการพัฒนาทองถิ่นให
เจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 เงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะ  - เพื่อสรางความเขมแข็งในการ องคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชน 100,000 100,000 100,000  - การบริการจัดการองคกร กองสวัสดิการฯ

กรรมการชุมชนและกลุมสตรี บริหารกลุมองคกร และเครือขายกลุมสตรีแมบาน เครือขายเกิดความเขมแข็ง
แมบาน

8 โครงการประชุมประชาคมเมือง  -เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการ - จัดทําประชาคมเมืองรับทราบความตอง 70,000 70,000 70,000  -เกิดการมีสวนรวมของ งานวิเคราะห
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น พัฒนาทองถิ่น การประเด็นปญหารวมกับสวนราชการ ประชาชนหนวยงานตางๆ กองวิชาการฯ

รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนภายในเขต ภายในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองบานไผ เนนการมีสวนรวมของ เมืองบานไผ
ทุกภาคสวนและดําเนินการจัดประชุม  
องคกรที่เกี่ยวของในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ

      5-97



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจางเหมาและจัดทํา  -เพื่อใหประชาชนผูมีหนาที่  -จัดทําแผนพับหรือคูมือเกี่ยวกับระเบียบ 5,000         5,000          5,000          -ประชาชนไดตระหนักถึง กองคลัง

สื่อประชาสัมพันธดานการบริหารจัดการ เสียภาษีไดรับความรู เขาใจ กฎหมายหรือขอปฏิบัติใหประชาชนได หนาที่ที่ตองเสียภาษี   และ งานผลประโยชนฯ

งบประมาณทองถิ่น เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบตาง ๆ  รับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการชําระ เขาใจในตัวบทกฎหมาย
ดานภาษี ฯ  ทั้งระยะเวลา ภาษีคาธรรมเนียม   และใบอนุญาต ๆ มากยิ่งขึ้น
การชําระภาษี
 -เพื่อเปนแรงจูงใจในการชําระ  -จางเหมาสถานีวิทยุ  เคเบิ้ลทีวี หรือ 10,000       10,000        10,000        -เพิ่มประสิทธิภาพการ
ภาษีตรงเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ หนังสือพิมพ ประชาสัมพันธโครงการ จัดเก็บรายได
การจัดเก็บรายได ภาษีคืนกําไร  

2 โครงการบริการขอมูลแผนที่  -เพื่อใหผูชําระภาษีสามารถ  -นําขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน 40,000       40,000        40,000        -เกิดประสิทธิภาพในการ กองคลัง
ภาษีฯ(GIS) ผานเวปไซตของ ตรวจสอบขอมูลทรัพยสิน ทรัพยสินลงเวปไซตของเทศบาล ใหบริการประชาชน และ งานแผนที่ภาษีฯ

เทศบาล เบื้องตนทางอินเตอรเน็ตได มีความโปรงใส
ตรวจสอบได

3 ประเภทบริการดานโทรคมนาคม  -เพื่อจายเปนคาใชจายในการบริการ  -เปนคาใชจายในการบริการโทรคมนาคม 36,000       36,000        36,000        - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รร.ท.1
สําหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ดานโทรคมนาคมเชื่อมตอ เชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการปฏิบัติงาน รร.ท.2ฯ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 แหง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4  โครงการจางเหมาจัดทําบอรด  -เพื่อใชประชาสัมพันธขอมูล  -ผูประกอบการคาภายในตลาดสด 10,000       - -  -ผูประกอบการคาและ กอง
ประชาสัมพันธตลาดสดเทศบาล ขาวสารดานอาหารปลอดภัย ทั่วไปที่มาใชบริการภายในตลาดสด ประชาชนผูมารับบริการ สาธารณสุขฯ
ขนาด 1x 2 เมตร ดานการคุมครองผูบริโภค ในตลาดสดเทศบาล1

และกิจกรรมตางๆ มีความรู ดานการ
คุมครองผูบริโภค

5 โครงการปรับปรุงระบบ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให - ระบบใชสายครอบคลุมทุกกอง 30,000        -  -  - การใหบริการขอมูลขาว งานบริการและ
เครือขายคอมพิวเตอร บริการระบบการใหขอมูลขาวสาร - ระบบไรสายครอบคลุมทุกกอง สารทันสมัยรวดเร็ว และ เผยแพรวิชาการ

ที่ทันสมัย รวดเร็ว ครบวงจรและ ทั่วถึงแลกเปลี่ยนขอมูล กองวิชาการฯ
ทั่วถึงแกประชาชน - การแลกเปลี่ยนขอมูล
 - เพื่อใหเครื่องคอมพิวเตอร และการติดตามงานภาย
สามารถใชขอมูลและทรัพยากร  ในองคกรทําไดรวดเร็ว
รวมกันไดสามารถครอบคลุม ลดการซ้ําซอนของแฟม
การใชงานทุกกองทั้งระบบใชสาย
และไรสาย

6 โครงการจัดทําโครงปายประชาสัมพันธ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ -จัดทําปายประชาสัมพันธ 100,000     -ประชาชนไดรับขอมูล งานบริการขอมูล

ประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ ตามแบบที่เทศบาลกําหนด ขาวสารที่ทั่วถึง ขาวสาร

ตางๆ ของเทศบาล กองวิชาการฯ
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ -เพื่อเผยแพรผลงานและกิจกรรม  - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ แผนปลิว 350,000      -      -  -ประชาชนและหนวย กองวิชาการฯ
กิจกรรมและผลงานของเทศบาล ของเทศบาล วารสาร จุลสาร รายงานผลการดําเนินงาน งานอื่นๆ ไดรับทราบ 

 -เพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของเทศบาลฯ  ปฏิทิน  วีดีทัศนเทศบาลฯ ขอมูลขาวสารของ 
กิจกรรม ของเทศบาล ฯลฯ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธให เทศบาล
- เพื่อประชาสัมพันธผนงานจัด หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน   
กิจกรรมตางๆใหหนวยงานฯลฯ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทราบ

8 โครงการเสียงตามสายเทศบาลฯ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน  -ติดตั้งระบบเสียงตามสายทั้งภายใน 30,000       30,000        30,000       ประชาชนไดรับขาวสาร กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธ  พนักงาน  และภายนอกอาคารสํานักงานเทศบาล จากเทศบาลอยางทั่วถึง
เจาหนาที่และ ประชาชนผูมาขอ 
รับบริการไดรับ ขอมูลขาวสาร

9 โครงการติดตั้งฟรีอินเตอรเน็ตไรสาย  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง  -ติดตั้งอินเตอรเนตไรสาย(Wi-Fi)   -   150,000        -    -ประชาชนไดรับขอมูล กองวิชาการฯ
แกประชาชนในเขตเทศบาลฯ แหลงขอมูลขาวสารของ จํานวน 3 จุด ภายในเขตเทศบาลฯ ขาวสารอยางทั่วถึง
(BanPhai Wi-Fi City) ประชาชนอยางทั่วถึง

10 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการบริการ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง  -ติดตั้งระบบ LAN 25,000       25,000        25,000        -ประชาชนไดรับขอมูล กองวิชาการฯ
ขอมูลขาวสารสารสนเทศของหนวยงาน แหลงขอมูลขาวสารของ ขาวสารอยางทั่วถึง       5-94



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 โครงการจัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง  - จัดอบรม วิธีการประชาสัมพันธ 50,000       50,000        50,000        -ประชาชนไดรับขอมูล กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธในชุมชน แหลงขอมูลขาวสารของ ในชุมชน ขาวสารอยางทั่วถึง

 - จัดประชุมกลุมเครือขายประชาสัมพันธ
 - ศึกษาดูงานดานประชาสัมพันธ
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการกอสรางหองน้ําเทศบาล เพื่อบริการสําหรับประชาชนที่มา -กอสรางหองน้ําสําหรับประชาชน 530,000  530,000    530,000   ประชาชนและผูพิการ สํานักปลัดฯ

และหองน้ําสําหรับผูพิการ ติดตอราชการ และอํานวยความ และผูพิการ แยกเปนหองน้ํา ไดรับความสะดวกในการใช
สะดวกสําหรับผูพิการ ชาย - หญิง   บริการหองน้ํา

2 โครงการจัดซื้อรถบบรรทุกสําหรับ  -เพื่อใชในการปฏิบัติงานรักษาความ  -จัดซื้อรถบรรทุกแบบมีชองวางดาน  - 580,000  - เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน งานรักษา
รักษาความสงบเรียบรอยแบบมีชองวาง สงบเรียบรอยและการจราจร หลังคนขับ(CAB)มีน้ําหนักบรรทุก ความสงบ
ดานหลังคนขับ (CAB)  ไมต่ํากวา1 ตัน ขับ เครื่อน 2 ลอ

ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา2,400
ซีซี พรอมพวงมาลัยเพาวเวอร เครื่อง
ปรับอากาศวิทยุเทป เครื่องขยายเสียง
พรอมลําโพง สัญญาณ
ไฟไซเรน สัญญาณไฟวับวาบ 
วิทยุสื่อสารพรอมอุปกรณครบชุด 
 มีที่นั่งสองแถวถอดประกอบได

3 โครงการจัดซื้อแผงกั้นจราจร  -เพื่อใชในการปฏิบัติงานรักษาความ  -จัดซื้อแผงกั้นจราจร ขาว - แดง  40,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน งานรักษา
สงบเรียบรอยและการจราจร ขนาดเหล็กดานนอก 6 หุน เหล็ก ความสงบ

ดานใน 4 หุนแผงกั้น 1.5 เมตรมี
 8 ชอง  จํานวน 20 แผง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 -  2556)

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 โครงการรับชําระภาษีเคลื่อนที่  -เพื่ออํานวยความสะดวกใหแก  -จัดเจาหนาที่พรอมรถยนตออกบริการ 20,000        20,000       เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ กองคลัง
ประชาชนผูอยูในขายชําระภาษี จัดเก็บตามสถานที่ตาง  ๆ ที่อยูในขาย รายได

5 โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาด  -เพื่อใหมีตลาดสดเทศบาล  -ปรับปรุงพัฒนาตลาดเทศบาลฯใหได 600,000    600,000      600,000     ประชาชนมีความพึงพอใจที่ กองคลัง
เทศบาล2,3,4  ใหเปนตลาด ที่ไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มาตรฐานตามขอกําหนดของ มีตลาดสะอาดถูกสุขลักษณะ
มาตรฐาน ตามขอกําหนดของกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สามารถปองกันโรคติดตอได

สาธารณสุข ไดสินคาและอาหารสด
ที่สะอาด

6 โครงการปรับปรุงหองกองคลัง  -เพื่อความเปนระเบียบของสถาน  -ปรับปรุงหองกองคลัง 300,000      สถานที่สะอาดเปนระเบียบ กองคลัง
ที่ปฏิบัติงานและเพื่อความสะดวก สะดวกในการติดตอ
ของผูมาติดตอราชการ ประชาชนพึงพอใจในการ

รับบริการ

7 โครงการจางบริษัทที่ปรึกษาศึกษา  - เพื่อใหมีตลาดเทศบาลที่ได  -จางบริษัทที่ปรึกษาศึกษาออกแบบ 300,000      มีตลาดที่มาตรฐานสะอาด กองคลัง
ออกแบบปรับปรุงตลาดเทศบาล2,3 มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ตามขอ ปรับปรุงตลาดเทศบาล2,3และ4 ถูกสุขลักษณะทันสมัย
และ4 ใหเปนตลาดใหม นาซื้อ นาขาย กําหนดของกระทรวงสาธารณสุข ใหเปนตลาดใหม นาซื้อ นาขาย ประชาชนมีความพึงพอใจที่มี

ตลาดสะอาดถูกสุขลักษณะ
มีภูมิทัสนที่นาดู นามองเปนที่
เชิดหนาชูตาอวดแขกที่แวะมา
เยี่ยมเยือนได
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 โครงการจัดซื้อเกาอี้บุนวม  - เพื่อใชในงานประชุมและพักคอย  -  จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาแสตนเลส  -          67,500   -  - เพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา
ขาแสตนเลส สําหรับผูปกครองตลอดจนผูมา สําหรับใชในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในการทํางาน

ติดตองาน 3 ศูนย เด็กเล็ก จํานวน 150 ตัว

9 โครงการจัดทํากันสาดบริเวณ  - เพื่อใหเด็กปฐมวัยในศูนย ฯ3 ได  -โดยการจางเหมาทํากันสาดบริเวณ  - 100,000       -  -เด็กปฐมวัยในศูนยฯ3มี ศูนยฯ3
โรงอาหาร ศูนยฯ3 มีสถานที่รับประทานอาหารที่ปลอด โรงอาหารของศูนย ฯ3 สถานที่รับประทานอาหารที่

ภัยมากยิ่งขึ้น ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
10 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา  - เพื่อใชสําหรับตัดหญาบริเวณ  - จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสะพาย 10,000        -  -  -บริเวณรอบศูนย ฯ 3 สะอาด ศูนยฯ3

ศูนย ฯ 3 1 เครื่อง และปลอดภัย

11  โครงการจางเหมากอสราง   -  เพื่อบริการประชาชนที่มา   -โครงสรางหองสุขาชาย-หญิง   100,000 - -  -มีหองสุขาบริการ กอง
หองสุขาชาย – หญิง  และคนพิการ       รับบริการดานสุขภาพ ขนาด  1.5 x 2  เมตร  2  หอง ประชาชนที่มารับ บริการ สาธารณสุขฯ
บริเวณศาลาบริการดานสุขภาพ   -โครงสรางหองสุขาคนพิการ  ดานสุขภาพอยางเพียงพอ

ขนาด  2 .4 x 2   เมตร  1  หอง และถูกสุขลักษณะ
(ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

12 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่  - เพื่อใหบริการเชิงรุกแกประชาชน  - ออกใหบริการแกประชาชนในเขต 350,000 350,000 350,000  - ประชาชนไดรับบริการ กองสวัสดิการฯ

ในการแกไขปญหาจากคํารองทุกข เทศบาลเมืองบานไผ ทั้ง  26  ชุมชน หลากหลายในเวลาเดียวกัน
ของประชาชน สรางจิตสํานึกใน ประชาชนมีโอกาสใกลชิด
การใหบริการรวมกันระหวาง หนวยงานภาครัฐและเอกชน
หนวยงานราชการตาง ๆ  อยาง สามารถรับเรื่องรองทุกข
เปนระบบและตอเนื่อง ไดอยางรวดเร็ว  มีจิตสํานึก
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ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน  -เพื่อจายเปนเงินทุนการศึกษา -มอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน  50,000          50,000         50,000         -ผูไดรับทุนการศึกษา สํานักปลัดฯ

นักศึกษา และผูดอยโอกาส แกเด็กนักเรียน นักศึกษา และ นักศึกษา และผูดอยโอกาสทาง มีโอกาสในการศึกษา
ผูดอยโอกาสทางการศึกษา การศึกษาในเขตเทศบาลเมืองบานไผ สูงขึ้นและสามารถนําไปใช

สําหรับใชในการศึกษาที่สูงกวา ในการประกอบอาชีพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเทียบเทา
แตตองไมสูงกวาปริญญาตรี

2 โครงการมอบทุนการศึกษา  - เพื่อใหเด็กนักเรียน นักศึกษา และ  - ใหทุนการศึกษาแกเด็กกําพรา เด็ก ไมเกิน 2.5% ไมเกิน 2.5% ไมเกิน 2.5%  - เด็กนักเรียน  นักศึกษา กอง
สําหรับเด็กนักเรียน  นักศึกษา ผูดอยโอกาส  มีโอกาสไดรับ ยากจน และพิการ ในทองถิ่น ศึกษาใน ของรายได ของรายได ของรายได และผูดอยโอกาส  ไดรับ การศึกษา
และผูดอยโอกาส การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ระดับที่สูงขึ้นกวาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป ประจําป ประจําป การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 หรือเทียบเทา แตไมสูงกวาระดับ
ปริญญาตรี  

3 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระ
เกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

-  เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดสและผู
ติดเชื้อ HIV ของอําเภอบานไผตาม
หนังสือ  อําเภอบานไผ

- อุดหนุนเงินใหแกศูนยเฉลิมพระเกียรติ 30,000 30,000 30,000 - ศูนยเฉลิมพระเกียรติ
อําเภอบานไผ  มีกองทุนใน
การชวยเหลือผูปวยโรค
เอดสและผูติดเชื้อ HIV 
ของอําเภอบานไผ

กอง 
สาธารณสุข

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่
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ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน
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เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

4

5 โครงการตรวจสุขภาพสายตาและ  - เพื่อใหผูดอยโอกาสที่มีปญหาทาง  - ผูดอยโอกาสที่ปญหาทางสายตาใน 350,000 350,000 350,000  - ผูดอยโอกาสที่มีปญหา กอง
สงเคราะหแวนสายตาแกผูมีปญหาทาง สายตาไดรับการดูแลอยางถูกตอง ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ทางสายตาไดรับการดูแล สวัสดิการฯ
สายตา ที่ดอยโอกาสในเขตเทศบาลเมือ และเหมาะสม  ปองกันโรคแทรก จํานวน  26  ชุมชน อยางถูกตอง เหมาะสม
บานไผ ซอนทางสายตา ทําใหผูดอยโอกาส และปลอดภัยจากภาวะ

มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แทรกซอนจากปญหาทาง
สายตาและตอกระจก
ทําใหมีขวัญ กําลังใจ ใน
การดําเนินชีวิต

6 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  - เพื่อจัดสวัสดิการจายเงินเบี้ยยัง  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาล ไดรับการ 5,820,000 5,820,000 5,820,000  - ผูสูงอายุไดรับการ กอง
ชีพแกผูสูงอายุในชุมชนเขตเทศบาล ดูแลและชวยเหลือ เสริมสรางกําลังใจ ชวยเหลืออยางทั่วถึง สวัสดิการฯ
ที่มีฐานะยากจน แกผูดอยโฮกาส

กอง 
สาธารณสุข

20,000 20,000 20,000 - มีกองทุนในการจัด
กิจการบริจาคโลหิตของ
อําเภอบานไผ

โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิต
ชวยเหลือชีวิตมนษุย

-  เพื่ออุดหนุนในกิจการบริจาค
โลหิตของอําเภอบานไผ ที่  ขก 
0217/7253  ลงวันที่ 24  พ.ย  2552

-  อุดหนุนเงินใหแกอําเภอบานไผใน
การจัดกิจกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน
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เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

7 โครงการสงเคราะหผูพิการและเอดส  - เพื่อสงเคราะหจัดสวัสดิการดาน  - สนับสนุนเบี้ยยังชีพและสวัสดิการ 822,000 822,000 822,000  - ผูพิการและผูปวยเอดส กอง
ผูดอยโอกาสในสังคม ตาง ๆ ใหแกผูพิการและผูติดเชื้อ ตาง ๆ  แกประชาชนและเยาวชน ไดรับการชวยเหลือใหมี สวัสดิการฯ

เอดสในเขตเทศบาล เพื่อเปนการ ที่ปวยเปนโรคเอดส และผูพิการ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สรางขวัญและกําลังใจ 

8 โครงการบานทองถิ่นเพื่อประชาชน  - บรรเทาความเดือดรอนของ  - จัดสรางที่อยูอาศัยตามโครงการ 120,000 120,000 120,000  - ประชาชนไดรับการ กอง
ประชาชนผูยากไรดานที่อยูอาศัย บานทองถิ่นเพื่อประชาชน  ชวยเหลือดานที่อยูอาศัย สวัสดิการฯ

9 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแก  - เพื่อใหการชวยเหลือแกประชาชน  - สงเคราะหเครื่องกันหนาวแก 100,000 100,000 100,000  - ประชาชนไดรับการ กอง
ประชาชนผูดอยโอกาส ผูดอยโอกาส ประชาชนผูดอยโอกาสในชุมชนทั้ง ชวยเหลือจากภาครัฐอยาง สวัสดิการฯ

26  ชุมชน  เชน  ผาหม  เสื้อกันหนาว ทั่วถึง
ฯลฯ

10 โครงการสงเคราะหครอบครัวผู  - เพื่อใหการสงเคราะหครอบครัว  - ชวยเหลือดานการเงินแกครอบครัว 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนไดรับการ กอง
ประสบภัยพิบัติและปญหาความ ผูยากไรและดอยโอกาสที่สมาชิกใน ผูประสบภัยพิบัติ  ภัยธรรมชาติ  ชวยเหลือจากภาครัฐอยาง สวัสดิการฯ
เดือดรอนความยากจนของผูดอย ครอบครัวเสียชีวิตเปนผูอาศัยในเขต ปญหาความยากไร  ยากจน  ไรที่พึ่ง ทั่วถึง
โอกาส และครอบครัวที่ประสบปญหาความ และกลุมผูดอยโอกาส  

เดือดรอนจากภัยธรรมชาติ หรือ
จากความยากจน  ยากไร
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(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

11 โครงการสงเคราะหเครื่องอุปโภค   - เพื่อจัดซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค  - คนพิการ  ผูปวยโรคเ อดส 40,000 40,000 40,000  - คนพิการและผูปวยเอดส กอง
บริโภคแกคนพิการ  ผูปวยโรคเอดส  ใหแกคนพิการ  ผูปวยโรคเอดส และผูดอยโอกาสในสังคมไดรับ และผูดอยโอกาสไดรับ สวัสดิการฯ
และผูดอยโอกาสในสังคม และผูดอยโอกาสในเขตเทศบาล การชวยเหลือเบื้องตน การชวยเหลือใหมีคุณภาพ

เมืองบานไผ ชีวิตที่ดีขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนา  - เพื่อสงเสริมอาชีพและรายไดให  - จัดตั้งกลุมพัฒนาอาชีพในเขต 400,000 400,000 400,000  - ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น กอง

รายไดในชุมชนในเขตเทศบาล กับประชาชน  เพื่อพัฒนาทักษะฝมือ เทศบาล  และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ และเพียงพอตอการยังชีพ สวัสดิการฯ
ดานการอาชีพใหกับประชาชน  เพื่อ ในการฝกอบรม  และจัดอบรมกลุม
องคกร  ประชาชนมีประสบการณ เปาหมายกลุมคณะกรรมการชุมชน
และสรางความเขมแข็งและเพื่อ กลุมสตรีแมบาน  ผูสูงอายุและ
สงเสริมอาชีพจากภูมิปญญาทองถิ่น ประชาชนทั่วไป

2 โครงการแกปญหาความยากจน  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีอาชีพ  - จางนักเรียน/นักศึกษา  เพื่อสราง 580,800 580,800 580,800  -นักเรียน/นักศึกษา มีรายได กอง
หรือรายไดในระหวางปดภาคเรียน รายไดใหกับนักเรียนในวันปด ในชวงปดภาคเรียน สวัสดิการฯ
และไมปดภาคเรียน  ภาคเรียน หรือ กําลังศึกษาอยู
ปญหาการวางงานของเด็กและ
เยาวชนในเขตเทศบาล

3 โครงการจัดซื้อปุยสงเสริมอาชีพและ  - เพื่อจัดซื้อปุยใหชุมชนในการ  - จัดซื้อปุยใหชุมชนทั้ง  26  ชุมชน 100,000 100,000 100,000  - ประชาชนไดรับการ กอง
พัฒนารายไดเกษตรกร ดําเนินการสงเสริมอาชีพเกษตรกร ในดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกร ชวยเหลือดานประกอบอาชีพ สวัสดิการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)

เทศบาลเมืองบานไผ

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่
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ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

4 โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาและ  - เพื่อใชเปนสถานที่ศึกษาหาความ  - กอสรางศูนยการศึกษาและการเรียน 200,000 200,000 200,000  - ประชาชนมีความรูและ กอง
เรียนรูวิชาชีพ รูและฝกอาชีพใหชุมชน รูวิชาชีพภายในชุมชน สามารถนําไปประกอบอาชีพ สวัสดิการฯ

ได

5 โครงการสงเสริมเพิ่มศักยภาพกลุม  -เพื่อเปนการสงเสริมศักยภาพกลุม  - ชุมชนในเขตเทศบาล ทั้ง 26 ชุมชน 50,000 50,000 50,000  -กลุมอาชีพตางๆในชุมชน กอง
พัฒนาอาชีพในเขตชุมชน อาชีพตางๆในชุมชน รวมทั้งเปนการ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามรถ สวัสดิการฯ
เทศบาลเมืองบานไผ สรางงานสรางอาชีพและเพื่อกอให สรางอาชีพ กอใหเกิดรายได

เกิดรายไดลดรายจาย เปนการสรางงาน สรางรายได
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร  -เพื่อสรางเครือขายความรวมมือ - อบรมพนักงานครูเทศบาล/พนักงาน 250,000 250,000 250,000 -ครูเทศบาลมีความรูความเขาใจ กองการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางคณะศึกษาศาสตร   จาง/บุคลากร ทางการศึกษา 2 รุน ๆละ ทักษะเกี่ยวกับเทคนิคการเรียน
มหาวิทยาลัยขอนแกนและ 2 วัน รวม  65  คน การสอนตามแนวปฏิรูปการ
กองการศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ  - นิเทศการเรียนการสอนเทอมละ   ศึกษา
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน   2 ครั้ง
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

2 โครงการสงเสริมการจัดทํา/  - เพื่อเปนคาวัสดุในการจัดฝกอบรม  - เพื่อจายเปนคาวัสดุในการจัดฝกอบรม 36,000     36,000     36,000      - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กองการศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหลักสูตร สําหรับโรงเรียนทั้ง 2แหง ปฏิบัติงาน

ในสังกัดเทศบาลฯ

3 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  -เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาโดย  -พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน 390,000   390,000   390,000    - เพื่อพัฒนาดานการจัดการศึกษา รร.ท.1
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน รร.ท.1 ใชโรงเรียนเปนฐาน รร.ท.1 เปนฐาน รร.ท.1 โดยใชโรงเรียนเปนฐาน รร.ท.1

4 โครงการบัณฑิตนอย  -เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดความภาค  -นักเรียนที่จะจบการศึกษาจากศูนย 50,000     50,000     50,000      -นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ กองการศึกษา
ภูมิใจในตนเองและใหนักเรียนมี พัฒนาเด็กเล็ก  1,2,3, ท.1 และ ท.2 ในตนเอง
สวนรวมในกิจกรรม  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนที่

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

5 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  - เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา  - จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 20,000     20,000     20,000      - นักเรียนมีความสามัคคีกันใน รร.ท.1
ขั้นพื้นฐาน ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด หมูคณะ มีรางกายแข็งแรง

เทศบาลฯ  - จัดกิจกรรมเดินทางไกลและเขาคาย 80,000     80,000     80,000      - นักเรียนมีความสามัคคีกันใน รร.ท.1
พักแรมลูกเสือ เนตรนารี หมูคณะ มีระเบียบวินัย
 - จัดกิจกรรมการเขาคายพุทธรรม 150,000   150,000   150,000    - นักเรียน คณะครูมีคุณธรรม รร.ท.1

จริยธรรม
 - จัดกิจกรรมวันคริสตมาสและ 5,000        5,000        5,000         - นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม รร.ท.1,2
ปใหม การเรียนการสอนทางดานภาษา

และวัฒนธรรม
 - จัดกิจกรรมวันสุนทรภูสงเสริมดาน 5,000        5,000        5,000         - นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม รร.ท.1
วิชาการกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย การเรียนการสอนทางดานภาษา

ไทย
 - จัดกิจกรรมวันสําคัญวันเขาพรรษา 5,000        5,000        5,000         - คณะครูและนักเรียนไดปฏิบัติ รร.ท.1,2
วันอาสาฬหบูชา,วันมาฆบูชา ฯลฯ ตามหลักคําสอนของพระพุทธ-

ศาสนา
 - จัดกิจกรรมวันแมแหงชาติ 10,000     10,000     10,000      - นักเรียนมีจิตสํานึกในความ รร.ท.1,2

 - จัดกิจกรรมวันพอแหงชาติ 10,000     10,000     10,000     จงรักภักดี
 - จัดกิจกรรมวันนักเรียนไดรําลึกถึง 10,000     10,000     10,000      - นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รร.ท.
บูชาบูรพาจารยครูในฐานะเปนผูให ตอผูมีพระคุณ 1,2
ความรูแกศิษย
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

 - จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศใหแกนักเรียน 5,000        5,000        5,000         - นักเรียนมีจิตสํานึกรักสถาบัน รร.ท.1
ที่จบการศึกษา
 -จัดกิจกรรมครูสอนศิลธรรมในโรงเรียน 5,000        5,000        5,000         - นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รร.ท.1
 - จัดอบรมหลักสูตรธรรมศึกษาเพื่อ 20,000     20,000     20,000      - นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาจริยธรรม รร.ท.1
 - จัดกิจกรรมโครงการรณรงคอบรม 5,000        5,000        5,000         - นักเรียนหางไกลจากสิ่งเสพติด รร.ท.1
เพื่อปองกันตอตานยาเสพติดอบรมให
ความรูแกนักเรียนใหสามารถหลีกเลี่ยง
และรูโทษของสิ่งเสพติด
 - โครงการจัดวินัยงานจราจรนักเรียน 5,000        5,000        5,000         - นักเรียนมีวินัยรูกฎจราจร รร.ท.1
อบรมใหความรูเพื่อสามารถปฏิบัติตน ปฏิบัติตนถูกตองตามกฎหมาย (วัสดุรายหัว)
และรับรูระเบียบวินัยงานจราจร
 - จัดทัศนศึกษานักเรียนโรงเรียน 100,000   100,000   100,000   รร.ท.1
เทศบาลฯ
 - จัดซื้อมีหนังสือและแหลงเรียนรูที่ 120,000   120,000   120,000   รร.ท.1
ทันสมัยและหลากหลาย

      5-80



ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

6 โครงการสงเสริมศักยภาพของ  - เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษา  - จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 100,000   100,000   100,000    -คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น กองการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา เครือขาย ในสังกัดไดรับรูบทบาทของตนเอง ที่ดีของคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง ฐานรูบทบาทหนาที่ของตนเอง
ผูปกครองชุมชนและทัศนศึกษา และเพิ่มพูนความรู ความสามารถ นอยภาคเรียนละ 1 ครั้งและทัศนศึกษา  -เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางคณะ
ดูงาน และศักยภาพของคณะกรรมการฯ ดูงานปละ 1 ครั้ง กรรมการฯกับสถานศึกษา

 -เพิ่มศักยภาพความรูความสามารถ
7 โครงการจัดหาอาสาสมัคร /  - เพื่อใหเด็กนักเรียนมีความรูดาน  - รับอาสาสมัคร/ครูผูสอนวิชา 240,000   240,000   340,000    -เด็กนักเรียนมีความรูดาน กองการศึกษา

ครูสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษจากเจาของภาษาโดยตรง ภาษาอังกฤษที่เปนชาวตางชาติ ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น

8 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา  - เพื่อประเมินคุณภาพการจัดการ  - ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  10,000     10,000     10,000      -คุณภาพการศึกษาดีขึ้น กองการศึกษา
ศึกษาโรงเรียนเทศบาลบานไผ ตามที่เขตการศึกษาฯ และ

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
กําหนดปละ 1 ครั้ง

9 โครงการปฐมนิเทศผูปกครอง  -เพื่อใหพอ-แม และผูปกครองของ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผูปกครองกอน 10,000     10,000     10,000      -เด็กไดรับการพัฒนาพรอมกัน กองการศึกษา
นักเรียน นักเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับการจัด เปดภาคเรียนปละ 2 ครั้ง ระหวางครู  ผูปกครอง

การเรียนการสอน  -พอ-แม และผูปกครอง ครู
 -เพื่อลดปญหา ความไมเขาใจหรือ มีความเขาใจกัน ปฏิบัติงาน
ขอสงสัยของพอ-แม และผูปกครอง รวมกันตามวัตถุประสงค
ในดานตางๆ
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

10 โครงการรูรักษภาษาไทยตามแบบ  -เพื่อสงเสริมใหเด็กไดฝกการพูด  -นักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ 50,000     50,000     50,000      -เด็กมีทักษะทางการพูดตอ กองการศึกษา
อยางไทย ตอหนาสาธรรณชน และศูนยฯ จํานวน 80% หนาสาธารณชน รร.ท.1

 -ใหเด็กกลาแสดงออก  -เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลฯ ได  -เด็กกลาแสดงออกมากขึ้น รร.ท.2
 -ใหเด็กไดรับการฝกฝนเรื่องการ มีโอกาสรวมกิจกรรม  -เด็กสามารถปฏิบัติตนที่ดีตอ ศูนยฯ 1,2,3
ปฏิบัติตนที่ดีตอสังคม  -กิจกรรมการพูดสุนทรพจน สังคมได

 -การประกวดเลานิทาน
 -การประกวดรองเพลง
 -การประกวดมารยาทไทย ฯลฯ

11 โครงการจางบุคลากรบริหาร/จัดการ  - เพื่อบริหารงานวิชาการ/บุคลากร/  - จัดจางครู/บุคลากรบริหารงานวิชาการ 150,000   150,000   150,000    - โรงเรียนเทศบาล2 มีระบบการ กองการศึกษา
ศึกษาโรงเรียนเทศบาล2 อาคารสถานที่/งบประมาณและ บุคลากร/อาคารสถานที่/งบประมาณและ บริหารตางๆตามมาตรฐานการ รร.ท.2
อนุบาลสาธิต งานอื่นที่เกี่ยวของโรงเรียนเทศบาล2 งานอื่นที่เกี่ยวของ จัดการศึกษาของกรมฯสงเสริมฯ

อนุบาลสาธิตฯ
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1  โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา  - เพื่อใหเด็กและครูไดใชวัสดุ  - จัดซื้อโตะนักเรียน พรอมเกาอี้ 450,000        450,000       - - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา

การศึกษาที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน
- จัดซื้อโตะนักเรียนพรอมเกาอี้75 ชุด 60,000          60,000        60,000      ร.ร. ท.2

 -จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ขาเหล็ก 60,000           -  - รร.ท.1
จํานวน 50 ชุด

- จัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้  10 ชุด 45,000          - - ร.ร.ท.2ฯ

-จัดซื้อโตะหมูอนุบาล จํานวน 9 ชุด 22,500         22,500      22,500    ศูนยเด็กฯ

 - จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 15,000           - 20,000      ศูนยฯ2,3

6 หลัง สําหรับศูนย 2 จํานวน 4 หลัง,
ศูนย 3 จํานวน 2 หลัง

-  จัดซื้อตูเสื้อผา  1  หลัง 6,000            6,000          6,000        ศูนยฯ 2
2

-  จัดซื้อตูโชว 2  ตู 6,000            6,000          6,000        ศูนยฯ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 -  2556)

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

 - จัดซื้อตูลอคเกอร  30 ชอง 5,000            5,000          5,000        ศูนยฯ2
จํานวน  2  ชุดๆ ละ  10  ตัว

 - จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน  2  ตู 8,000            8,000          8,000        ศูนยฯ2

 -จัดซื้อจอทีวีสี 29 นิ้ว(ชนิดจอแบน 9,000            9,000          9,000        ศูนยฯ2
จํานวน 1 เครื่อง

 -  จัดซื้อโทรโขง จํานวน  3  ตัว 7,500            7,500          7,500        ศูนยฯ

 -จัดซื้อโตะหมูบูชา หมู 7 3,000            3,000          3,000        ศูนยฯ2
จํานวน 1 ชุด

 -จัดซื้อตูปลาพรอมขาตั้งจํานวน 1  ตู 5,000            5,000          5,000        ศูนยฯ2

 -จัดซื้อโทรทัศนสี 29 นิ้ว จํานวน 30,000           - 30,000      ศูนยฯ3
2 เครื่อง

 -จัดซื้อเครื่องเลน DVD/CD 2เครื่อง 10,000           - 10,000      ศูนยฯ3
2 โครงการกอสรางสระวายน้ํา  -เพื่อเปดใชเปนสถานฝกสอน  -สรางสระวายน้ําขนาด 4,400,000      -  -  - เพื่อใหนักเรียนมีสถาน กองการศึกษา

อนุบาลสาธิต(2) วายน้ําและพัฒนาสุขภาพของ 25.00x12.50 ม. ราคาประมาณ ที่เรียนที่มีประสิทธิภาพและ รร.ท.2ฯ
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

นักเรียน 4,400,000 บาท และ/หรือ ขนาด สุขภาพแข็งแรง
5.00x10.00 ม. ราคารประมาณ 
1,090,000 บาท ตามแบบแปลนของ
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น

3 โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธ-  - เพื่อใหโรงเรียนเทศบาลบานไผ  -จัดซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาธิต  - 1,203,000    -  - โรงเรียนเทศบาลบานไผมี กองการศึกษา
วาธิตพรอมเครื่องแตงกาย มีวงโยธวาธิต ที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 29 ชิ้น วงโยธวาธิตที่มีประสิทธิภาพ รร.ท.1
ของนักดนตรี ระดับสากล  - จัดซื้อเครื่องแตงกายของนักดนตรี ระดับสากล

 - เพื่อใหโรงเรียนมีเครื่องดนตรี วงโยธวาธิต จํานวน 29 ชุด  - เพื่อใหโรงเรียนมีเครื่อง
ที่มีคุณภาพในการจัดการเรียนการ ดนตรีที่มีคุณภาพในการจัดการ
สอนกลุมสาระศิลปะ ดนตรี เรียนการสอนกลุมสาระศิลปะ
 -เพื่อเพิ่มศักยภาพการบรรเลงดนตรี ดนตรี 
ของนักเรียน  -เพื่อเพิ่มศักยภาพการบรรเลง
 -นักเรียนไดมีทักษะทางดานดนตรี ดนตรีของนักเรียน
 -เพื่อใหโรงเรียนสามารถบริการ  -นักเรียนมีความสามารถใน
ชุมชน การเลนดนตรี

4 โครงการกอสรางอาคารเรียน  - เพื่อใชเปนสถานที่เรียนของ  -สรางอาคารเรียนชั้นเพียว ตามแบบ 1,237,000      -  -  - เด็กนักเรียนมีสถานที่เรียน กองการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แปลนของกรมสงเสริมการปกครอง  เพียงพอ
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

สวนทองถิ่น ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
81 -100 คน

5 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  - เพื่อใหนักเรียนมีอุปกรณทางเทค  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 30 ชุด 1,050,000      -  -  - นักเรียนไดใชสื่อทาง กองการศึกษา
พรอมเครื่องสํารองไฟโรงเรียน โนโลยี่ที่ทันสมัย พรอมเครื่องสํารองไฟ PCU ไมต่ํากวา เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทั่วถึง รร.ท.1
เทศบาลบานไผ Duo Core ความเร็วไมต่ํากวา 2.0 GGz ,

HDD มีความจุไมต่ํากวา 280GB/7200,
Ram มีหนวยความจําไมต่ํากวา 2048Mb,
Monitor

6 โครงการจัดหาหนังสือเรียน - เพื่อใหนักเรียนเกิดความพรอม - จัดซื้อหนังสือเรียนใหแกนักเรียน 140,000        140,000      145,000    - นักเรียนมีความพรอมใน กองการศึกษา
สําหรับนักเรียนโรงเรียนภายในสังกัด ในการศึกษาเลาเรียน โรงเรียนภายในสังกัดเทศบาลฯ การเรียนมากขึ้น รร.ท.1,ร.ร. ท.2
เทศบาลเมืองบานไผ ในระดับชั้น ป.1-ม.3โดยจัดซื้อเพิ่ม

ในปที่ผานมาตามจํานวนที่เพิ่มขึ้น

7 โครงการจัดหาอุปกรณการเรียน - เพื่อใหนักเรียนเกิดความพรอม - จัดซื้ออุปกรณการเรียนใหแก 14,625          14,625        14,625      - นักเรียนมีความพรอมใน กองการศึกษา
ในการศึกษาเลาเรียน โรงเรียนเทศบาล2อนุบาลสาธิตฯ การเรียนมากขึ้น ร.ร. ท.2

ระดับชั้น  ป.1-ป.6
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 โครงการจัดนิทรรศการและแสดง  - เพื่อสงเสริมเผยแพรจัดแสดง  -จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทาง 50,000          50,000        50,000       - นักเรียนและครูมีความเขาใจ กองการศึกษา
ผลงานทางวิชาการของนักเรียน ความกาวหนาทางการศึกษา การศึกษา สถานศึกษาสังกัดเทศบาล ในกิจกรรมทางวิชาการที่จะ
และพนักงานครูในโรงเรียน  - เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการ เมืองบานไผ ปละ 1 ครั้ง แสดง

และผลงานของนักเรียนและครู  - ไดแสดงผลงานทางวิชาการ
ในโรงเรียน ของโรงเรียนนักเรียนและครู

9 โครงการจัดทําวารสารวิชาการและ  -เพื่อเผยแพรขาวสารความเคลื่อน  - จัดทําวารสารวิชาการดานการจัดการ 30,000          30,000        30,000       -กองการศึกษาไดจัดทํา กองการศึกษา
หนังสืออนุสรณนักเรียน ไหวดานการศึกษาและกิจกรรม ศึกษา ภาคเรียนละ 1 เลม รวมปละ วารสารทางวิชาการเผยแพร

สถานศึกษาในสังกัด ใหผูปกครอง 2 เลม ทุกปการศึกษา
และประชาชนทั่วไปไดทราบ  - จัดทําหนังสืออนุสรณนักเรียนที่จบ  - ครู นักเรียน ผูปกครอง และ
 - เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความคิด การศึกษา ปการศึกษาปละ 1 เลม ประชาชนมีความเขาใจใน
เห็นระหวางนักเรียน ครู และ กิจกรรมของสถานศึกษาใน
ผูปกครอง สังกัดเมืองเทศบาลบานไผ

10 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน  - เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะให  - รวมออกรานนิทรรศการในงาน  70,000          70,000        70,000       -เพิ่มทักษะการเรียนรู กองการศึกษา
ทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียง แกพนักงานครูเทศบาลและ และประกวดและแขงขันกิจกรรม
เหนือและระดับประเทศ เด็กนักเรียน ทางวิชาการตามที่เทศบาลเจาภาพ

กําหนด
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 โครงการจัดหาเสื้อผาหรือเครื่องแบบ  - เพื่อใหนักเรียนเกิดความพรอมใน  - จัดซื้อเสือผาใหแกนักเรียน 237,000        237,000      237,000     -นักเรียนมีความพรอมใน กองการศึกษา
สําหรับนักเรียน การศึกษาเลาเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง- การเรียนมากขึ้น

บานไผใน   ระดับ  ชั้น ป.1-ม.3 

12 โครงการจัดหาชุดกีฬาสําหรับศูนย  - เพื่อใหนักเรียนเกิดความพรอม  - จัดหาชุดกีฬาเสื้อคอกลมแขนสั้น 52,500          52,500        52,500       -นักเรียนมีความพรอมใน กองการศึกษา
พัฒนาเด็กเล็ก ในการศึกษาเลาเรียน พรอมสกรีนชื่อโรงเรียน และกางเกง การเรียนมากขึ้น

ขาสั้น 

13 โครงการจางเหมารถรับ -สงเด็ก  -เพื่อรับ-สง นักเรียนและอํานวย  -จางเหมารถรับ-สงนักเรียน จํานวน 1,280,000     1,280,000   1,280,000     -ประชาชนในเขตเทศบาลได กองการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและ ความสะดวกแกเด็กนักเรียนโรงเรียน 400 คน ตลอดปการศึกษา การสงเคราะหเกี่ยวกับการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศึกษาของบุตรหลาน

แหง เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับความ
ปลอดภัยระหวางการเดินทางไป
โรงเรียน

14 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน  - เพื่อใหเด็กนักเรียนเขาแถวเพื่อ  - จัดทําเสาธงพรอมฐานสําหรับศูนย 120,000         -  -  - เด็กนักเรียนไดเคารพธงชาติ กองการศึกษา
เคารพธงชาติไทย พัฒนาเด็กเล็ก 2 ตามแบบแปลนของ ศูนยฯ2
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

15 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ  -  เพื่อติดขาวสารประชาสัมพันธ  -ปายประชาสัมพันธชานออยมีลอ 10,000          10,000        10,000       -เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ศูนยฯ2
ชานออยมีลอ ใหกับ  นักเรียน  ผูปกครอง  และครู ขนาด กวาง1.5เมตร ยาว2เมตร  -รูขาวสารที่ทันสมัย

16 โครงการจัดทําลวดตาขายกั้นบริเวณ  -เพื่อปองกันไมใหเด็กออกนอก  -จัดทําลวดตาขายกั้นบริเวณสนาม 20,000          20,000        20,000       -ปองกันการเกิดอบุัติเหตุและ ศูนยฯ 1
สนามเด็กเลน บริเวณและเพื่อความปลอดภัย เด็กเลนพรอมประตูเปด-ปด ตามแบบ ความปลอดภัยของเด็ก

ของเด็ก แปลนของเทศบาล
17 โครงการปูกระเบื้องยางบริเวณ  - เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  -ปูกระเบื้องยางเพื่อความปลอดภัย 50,000          50,000        50,000       -เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ศูนยฯ1

สนามเด็กเลน ในการเลนเครื่องเลนสนาม ของเด็กเล็ก นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1

18 โครงการอุดหนุนเจาภาพจัด  -เพื่อสงเสริมและสนับสนุนงานดาน  - อุดหนุนงบประมาณแกเจาภาพ 10,000          10,000        10,000       - เกิดการศึกษาเรียนรูทาง กองการศึกษา
นิทรรศการทางวิชาการ วิชาการทางการศึกษา จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ วิชาการ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือ  - เพื่อใหลูกเสือ เนตรนารีและยุว-  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 20,000          20,000        20,000       - นักเรียนสามารถนําความรูที่ กองการศึกษา
ทองถิ่น กาชาดโรงเรียนเทศบาลไดจัด บานไผ ไดเขารวมกิจกรรมชุมนุม ไดรับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต

กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้น ลูกเสือทองถิ่นไทย
พื้นฐาน
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

20 โครงการสงเสริมการใชสามภาษา  -เพื่อใหนักเรียนพัฒนาการสื่อสาร  - นักเรียนรอยละ 80 ไดรับการพัฒนา              5,000            5,000          5,000  -นักเรียนไดพัฒนาทักษะดาน กองการศึกษา
ทั้งฟง พูด อาน และเขียนไดอยาง ดานภาษาถิ่น ภาษาไทย พูด อานเขียน และคอมพิวเตอร
ถูกตอง ภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร
 -เพื่อใหนักเรียนพัฒนาตนเองได
เต็มศักยภาพของแตละบุคคล และ
มั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ

21 เยี่ยมบานนักเรียน  -เพื่อความสัมพันธที่ดีระหวาง -นักเรียนรอยละ 90 ไดรับการเยี่ยม 2,000           2,000        2,000      -ครูและผูปกครองมีความ กองการศึกษา
ครู-กับผูปกครองนักเรียนในการ บานจากครูในสถานศึกษา เขาใจอันดีตอกัน ศูนยฯ 1,2,3
รวมกันดูแลนักเรียน -ลดและแกไขปญหา ร.ร.ท.1,2
 -เพื่อใหครูไดทราบถึงสถานภาพ นักเรียนไดเปนอยางดี
และปญหาของนักเรียน -นักเรียนมาเรียนอยาง

สม่ําเสมอ
22 โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่  -เพื่อใหนักเรียนไดรับรูจากการการ  - จัดทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอก 4,500            4,500          4,500         -เด็กเกิดการเรียนรูจาก ศูนยฯ1

แหลงเรียนรูในชุมชน ศึกษาสถานที่ตาง ๆ สงเสริมกระบวน สถานที่ใหแกนักเรียนในศูนยฯ ประสบการณจริงและมีความรู
การเรียนการสอนจากสถานที่จริง หนูนอยเที่ยวตลาด ความเขาใจไดรูจักสถานที่จริง
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมงานวัน  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  -สนับสนุนงบประมาณในการ 10,000       10,000        10,000         -การอนุรักษประเพณี สํานักปลัดฯ

สําคัญของชาติประจําป ใหแกอําเภอบานไผ ในการ จัดงานพิธี/รัฐพิธี วันสําคัญของ วัฒนธรรม งานวันสําคัญ
 จัดงานพิธี/งานรัฐพิธี วันสําคัญ ชาติ ของชาติ

  ของชาติ  

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  -เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติเนื่อง  -เพื่อจายเปนคาจัดซื้อธง ธงทิว 100,000    100,000      100,000       -เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ สํานักปลัดฯ
เนื่องในวันสําคัญของชาติ ในวโรกาส 5 ธันวาคมมหาราช โคมไฟ ไฟประดับ ตราสัญลักษณ เนื่องในวโรกาส 

และ12 สิงหาคมมหาราชินี และวัสดุอุปกรณตาง ๆเพื่อใชใน 5 ธันวาคมมหาราช และ
การประดับตกแตง 12 สิงหาคมมหาราชินี

3 โครงการดนตรีเพื่อประชาชน  - เพื่อใหประชาชนมีกิจกรรม  -จัดกิจกรรมนันทนาการและความ  - 50,000        50,000         -ประชาชนมีสุนทรียภาพและ กองการศึกษา
นันทนาการและความบันเทิงของ บันเทิงของประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ประชาชนในการทํากิจกรรมตาง ๆ

4 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม   -เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  - จัดงานประเพณีและวัฒนธรรม 1,500,000     1,500,000   1,500,000     - รักษาประเพณีและ           กองการศึกษา
และวัฒนธรรมทองถิ่น ของชาติและทองถิ่น เชน วัฒนธรรมทองถิ่น

งานวันขึ้นปใหม, งานวันสงกรานต,
 งานวันลอยกระทง, งานแหเทียน
พรรษา ฯลฯ 

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

ที่
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

5 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวม  - จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ      150,000        150,000        150,000  - เด็กและเยาวชนมีสวนรวม กองการศึกษา
/บทบาทในการจัดกิจกรรมที่เปน จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ ในวันสําคัญของชาติ
ประโยชนตอเด็กและสังคม จัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด

6 โครงการบรรพชาสามเณร/จารณี   - เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชนใช   -จัดฝกอบรมปฏิบัติธรรมสําหรับ 40,000       40,000        40,000          - เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
ประจําป เวลาในชวงปดภาคเรียนไดเขารับ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีคุณธรรมและจริยธรรม ที่ดีขึ้น

การฝกอบรมปฏิบัติธรรม เพื่อใหมี ภายในเขตเทศบาล จํานวน 100  คน
สมาธิและหางไกลอบายมุข

7 โครงการอุดหนุนงานประเพณีและ  - เพื่ออนุรักษสงเสริมวัฒนธรรมภูมิ   -สงเสริมงานประเพณีและ 350,000    350,000      350,000       - รักษาประเพณีและ        กองการศึกษา
วัฒนธรรมทองถิ่น ปญญาชาวบาน และเพื่อสงเสริม วัฒนธรรมทองถิ่น เชน งานกฐิน- วัฒนธรรมทองถิ่น

การทองเที่ยว เทศบาล, งานบุญกุมขาวใหญ, 
งานบุญบั้งไฟ, งานบุญตะไลยักษ, 
งานเทศกาลงานไหมและประเพณี
ผูกเสี่ยว

8 โครงการอุดหนุนกิจการศาสนาวัด   -เพื่อการทนุบํารุง สงเสริมศาสนา  -อุดหนุนเงินงบประมาณใหแกวัด 240,000    240,000      240,000        - ประชาชนมีที่พึ่งทางใจ  กองการศึกษา
ใหเจริญและเปนที่พึ่งทางใจใน  ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาล วัดๆละ สังคมดีขึ้น
ชุมชน 20,000 บาท       5-68



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
ที่

9 โครงการภูมิปญญาทองถิ่น  -เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เนน  -จัดหาวิทยากรภายนอกมาให 10,000       10,000        10,000         -นักเรียนไดรับความรูจาก กอง
ภูมิปญญาทองถิ่น ความรูแกนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3  การเรียนการสอนและสามารถ การศึกษา 
 -เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูเดิม จํานวน 140 คน  สัปดาหละ 1 ครั้ง นํามาใชในชีวิตประจําวัน  รร.ท.1
นํามาประยุกตใชในปจจุบันและ ตลอดภาคเรียนปการศึกษา
สามารถนํามาประกอบอาชีพได
 -เพื่อสืบสานความเปนไทยดาน
ภูมิปญญาทองถิ่นจากอดีตสูปจจุบัน

10 โครงการจริยธรรมนําเด็กเขาวัด - เพื่อใหนักเรียนไดใกลชิดศาสนา - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 25,000       25,000        25,000        -นักเรียนนําหลักธรรม กองการศึกษา
รับฟงธรรมคําสอนและนําหลักธรรม  และศูนยฯ ทั้ง 3 แหง ฟงธรรมใน คําสั่งสอนที่ไดรับมา
ที่ไดรับมาปฏิบัติเปนเครื่อง วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา   ประพฤติตนเปนคนดี
กลอมเกลาจิตใจตนเอง เพื่อใหมีจิตสํานกึที่ดี ของสังคม

11 โครงการอุดหนุนบุญประเพณี(บุญคุม) 
แตละชุมชน  ทั้ง 26 ชุมชน

 - เพื่อสงเสริมบุญประเพณีทองถิ่น
ของชุมชน

 - อุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน
ประเพณีบุญคุมของชุมชน  ทั้ง  26  
ชุมชน

     130,000        130,000        130,000  - รักษาประเพณีและ         
วัฒนธรรมทองถิ่น

กองสวัสดิการฯ
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตาม  -สนับสนุนใหประชาชนมีการ  - จัดจางครูฝกนําเตนแอโรบิคโดย 24,000       24,000        24,000         -ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัดฯ

โครงการ สุขกาย สบายชีวี (Sport  day) ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิค จายเปนคาตอบแทน ชั่วโมงละ ในการออกกําลังกาย
 200 บาท/ตอวัน

2 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน  - เพื่อเพิ่มทักษะในการเลนกีฬา  - เก็บตัวฝกซอมนักกีฬา 4  ประเภท  75,000       75,000        75,000         - เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
และสรางความสามัคคีและ 50  คน
ความสัมพันธภายในทีม

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  - เพื่อเพิ่มทักษะในการเลนกีฬา  - นํานักกีฬาตัวแทนเทศบาลไป 150,000    150,000      150,000       - นักเรียนมีประสบการณใน กองการศึกษา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับ และสรางความสามัคคีและ แขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและ ดานการแขงขันและมีพลานามัย
ประเทศ ความสัมพันธภายในทีม เมืองพัทยา   ระดับภาคฯ 1 ครั้ง สมบูรณ

ระดับประเทศ 1 ครั้ง

4 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและ  - เพื่อสงเสริมสุขภาพทั้งทาง  - จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ 400,000    400,000      400,000       - เยาวชนและประชาชนมี กองการศึกษา
ประชาชน ดานรางกายและจิตใจของประชาชน ประชาชน จํานวน  2  ครั้ง สุขภาพที่แข็งแรงและมีความ-

และเยาวชนใหแข็งแรง สามัครคีในหมูคณะ

5 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ /  - เพื่อเสริมสรางความสัมพันธ  - จัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 100,000    100,000      100,000       - เกิดความสัมพันธระหวาง กองการศึกษา
รัฐวิสาหกิจ / เอกชน ระหวางหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจ ใหกับบุคคลากรของหนวยงาน หนวยงาน

/ เอกชน ราชการรัฐวิสาหกิจ / เอกชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 โครงการอาหารกลางวัน  -เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับสาร  -จัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก 2,339,400     2,339,400   2,339,400    -เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ อาหารที่มีประโยชนและมีสุขภาพ เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารครบ 

แข็งแรง 5 หมู

7 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนยพัฒนา  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับ  - จัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก  1,055,600     1,055,600   1,055,600    - เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
เด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย สารอาหารที่มีประโยชนและ เพื่อใหเด็กไดรับสารอาหารครบ

มีสุขภาพแข็งแรง 5 หมู

8 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  - เพื่อสงเสริมสุขภาพของเยาวชน  - จัดซื้ออาหารเสริมนมเพื่อใหเด็ก  1,581,380     1,581,380   1,581,380    - เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาล ใหดีขึ้น ไดดื่มเปนอาหารเสริม

9 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  - เพื่อสงเสริมสุขภาพของเยาวชน  -จัดซื้ออาหารเสริมนมเพื่อใหเด็ก   3,356,080     3,356,080     3,356,080  - เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
สังกัด สพฐ. ใหดีขึ้น ไดดื่มเปนอาหารเสริม

10 โครงการอาหารเสริม(นม)  - เพื่อสงเสริมสุขภาพของเยาวชน  -จัดซื้ออาหารเสริมนมเพื่อใหเด็ก      568,400        568,400        568,400  - เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหดีขึ้น ไดดื่มเปนอาหารเสริม ศูนย1,2,3

11 โครงการอุดหนุนการกีฬา  - เพื่อสงเสริม สนับสนุนการออก  - อุดหนุนงบประมาณในการจัดการ 160,000    160,000      160,000       -เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
กําลังกายใหมีสุขภาพอนามัย แขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและ มีสุขภาพรางกายที่สมบูรณ 
ที่สมบูรณแข็งแรง เมืองพัทยาใหกับเทศบาลเจาภาพ  แข็งแรง

และอุดหนุนอําเภอบานไผและชมรม 
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อ 
สุขภาพในเขตเทศบาล เชน ชมรม 
แอโรบิคฯชมรมไทเก็ก ฯลฯอุดหนุน
เจาภาพการแขงขันกีฬาแหงชาติ

12 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหาร  -เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับ  -อุดหนุนการจัดทําอาหารกลางวัน 4,794,400     4,794,400   4,794,400    -เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา
กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต สารอาหารที่มีประโยชนและ สําหรับเด็กเพื่อใหเด็กไดรับ
เทศบาลเมืองบานไผ มีสุขภาพแข็งแรง สารอาหารครบ 5 หมู

13 โครงการตรวจสุขภาพประจําป  -เพื่อพัฒนาสุขภาพรางกายของ  -จัดใหคณะครูไดตรวจสุขภาพ 10,500       10,500        10,500         -บุคลากรมีสุขภาพพลานามัย รร.ท.2ฯ
บุคลากรในโรงเรียนใหมีสุขภาพ ประจําป จํานวน 7 คน สมบูรณ
อนามัยที่ดี

14 โครงการนําสงเด็กไปสถานพยาบาล  -เพื่ออํานวยความสะดวกในการ  -เพื่อจายเปนคาใชจายคาพาหนะ 2,900         2,900          2,900           -นักเรียนเดินทางไปสถาน- กองการศึกษา
เดินทางไปสถานพยาบาล นําเด็กนักเรียนไปสถานพยาบาล พยาบาลอยางรวดเร็ว ศูนยฯ 1,2,3

15 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 4  - เพื่อสงเสริมสุขภาพทั้งทางดาน  - ทําการทุบสกัดแทนขายของ   - 300,000       -  - ประชาชนและเยาวชนมี กองการศึกษา
เปนสถานที่ออกกําลังกาย รางกายและจิตใจ  ของประชาชน เทคอนกรีตปรับระดับพื้น  หนา สุขภาพแข็งแรง

และเยาวชนใหแข็งแรง ประมาณ 0.05  ม.  พื้นที่ดําเนินการ
กวาง 24  ม.  ยาว 36  ม.  พรอมทาสี
ตีเสนพื้นสนามติดตั้งไฟฟาแสงสวาง
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

และงานเบ็ดเตล็ดรายละเอียดตาม
แบบแปลนเทศบาลกําหนด

16 โครงการกอสรางสนามกีฬาและ  - เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรม  -กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค 1 1,200,000  -  -  -มีสถานที่จัดกิจกรรมสงเสริม กองการศึกษา
ลานกีฬาอเนกประสงค สงเสริมกีฬา นันทนาการแกเด็ก แหง ตามแบบมาตรฐานลานกีฬา กีฬาและนันทนาการ

เยาวชนและประชาชนในทองถิ่น อเนกประสงคเพื่อสรางสังคมไทย
เปนสุข ของสมาคมสันนิบาตแหง
ประเทศไทย

17 โครงการพัฒนาระบบน้ําดื่ม  - เพื่อไดระบบน้ําดื่มที่ไดมาตรฐาน  -นักเรียนมีน้ําสะอาดดื่ม  - 130,000       -  -นักเรียนมีน้ําดื่มที่สะอาด รร.ท.1

18 โครงการจัดซื้อเตียงพยาบาล  -  เพื่อไวเปนที่พักของคนปวยและ  - จัดซื้อเตียงพยาบาลพรอมที่นอน 5,000         5,000          5,000           -  มีที่พักของผูปวยเบื้องตน ศูนยฯ2
พรอมที่นอนขนาด  3  ฟุต  การรักษาพยาบาลเบื้องตน ขนาด  3  ฟุต  จํานวน  1 ชุด

19 โครงการเงินอุดหนุนสนับสนุน  -  อุดหนุนให อสม. ทั้ง26 ชุมชน  - อุดหนุนให  อสม. 26 ชุมชน 260,000 260,000 260,000  - อสม. จัดทําแผนงาน/โครงการ กอง 
การบริการ สาธารณสุข เพื่อจัดทําแผนงาน/โครงการ  ในการจัดบริการดานสาธารณสุข ดานสาธารณสุขมูลฐานและ สาธารณสุข

ดานสุขภาพในชุมชน มูลฐานในชุมชน เกิดประโยชนกับประชาชน  งานสงเสริม
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20 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร  -  เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก  -อุดหนุนงบประมาณใหแกอาสา- 80,000 80,000 80,000  -อสม. เทศบาลเมืองบานไผ กอง 
สาธารณสุข (อสม.)เทศบาลเมืองบานไผ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) สมัครสาธารณสุข (อสม.)เทศบาล มีความเขมแข็ง สามารถดําเนิน สาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผ เมืองบานไผในการบริหารและ การบริหารจัดการไดดี
จัดกิจกรรมของ  อสม.

21 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  -  เพื่อพัฒนาศักยภาพของ อสม.  -อสม. จํานวน 212  คน ไดรับ 555,000 555,000 555,000  -อสม. ในเขตเทศบาลเมือง- กอง 
สาธารณสุข (อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ การพัฒนาศักยภาพ บานไผ มีศักยภาพในการทํางาน สาธารณสุข

22 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและ  -เพื่อสงเสริมสุขภาพกาย  จิตสังคม   - ผูสูงอายุไดพบปะแลกเปลี่ยน 500,000 500,000 500,000  - ผูสูงอายุ  มีสุขภาพกาย  จิต  กอง 
ทัศนศึกษาดูงาน ผูสูงอายุ ประสบการณและศึกษาดูงาน สังคมดี  มีอายุยืนยาว สาธารณสุข

23 โครงการสงเสริมเด็กเกงกอนเกิด  - เพื่อดูแลหญิงตั้งครรภมีสุขภาพ  -หญิงตั้งครรภในเขตเทศบาลเมือง 50,000 - -  -หญิงตั้งครรภมีสุขภาพสมบูรณ กอง 
แข็งแรงสมบูรณ บานไผ (สปสช.) แข็งแรง   สาธารณสุข
 -เพื่อใหเด็กในครรภ  เติบโตเปน
เด็กที่มีคุณภาพ

24 โครงการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก  - เพื่อใหประชาชนทุกกลุมวัยในเขต   - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 80,000 - -  -  ประชาชนทุกกลุมวัยเขาถึง กอง 
เทศบาลเมืองบานไผ   เขาถึงบริการ บานไผ (สปสช.) บริการดานสาธารณสุข สาธารณสุข
ดานสุขภาพ
 - เพื่อใหเด็ก 0-6  ปในเขตเทศบาล  
เมืองบานไผมีสุขภาพกาย ใจ 
สมบูรณแข็งแรง
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25 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็ก 0-6 ป  - เพื่อใหเด็ก 0-6  ปในเขตเทศบาล  - เด็ก 0-6  ปในเขตเทศบาลเมือง 50,000 - -  -เด็ก 0- 6ป ในเขตเทศบาลเมือง กอง 
เมืองบานไผมีสุขภาพกาย ใจ บานไผ (สปสช.) บานไผมีสุขภาพกายใจแข็งแรง สาธารณสุข
สมบูรณแข็งแรง อยางนอยรอยละ  80

26 โครงการสงเสริมสุขภาพสตรีโดยการ  -เพื่อใหสตรีอายุ 30-60  ป ไดรับการ  - สตรีอายุ 30-60  ป ในเขตเทศบาล 40,000 - -  -สตรีอายุ 30-60 ป ไดรับการ กอง 
ตรวจมะเรง็ปากมดลูก  และมะเร็งเตานม ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก เมืองบานไผ (สปสช.) ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง สาธารณสุข

และมะเร็งเตานม เตานม อยางนอยรอยละ  25
 -เพื่อใหสตรีที่ตรวจพบวาเปนมะเร็ง
ปากมดลูกและมะเร็งเตานม ไดรับ
การรักษาที่ถูกตองทันทวงที

27 โครงการทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่  - เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 50,000 - -  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง กอง 
เมืองบานไผไดรับบริการดานชองปาก บานไผ (สปสช.) บานไผ มีสุขภาพทางชองปากที่ดี  สาธารณสุข
และฟนอยางทั่วถึง อยางนอยรอยละ  60  งานสงเสริม

สุขภาพ

28 โครงการเทศบาลเมืองบานไผหวงใย  - เพื่อดูแลสงเสริมและฟนฟู  -ผูสูงอายุไดรับการตรวจดูแลสุขภาพ 70,000 70,000 70,000  - ผูสูงอายุ มีสุขภาพกาย  จิต   กอง 
ผูสูงอายุ สมรรถภาพผูสูงอายุ สงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพ (สปสช.) (สปสช.) (สปสช.) สังคมดี  มีอายุยืนยาว สาธารณสุข

 - เพื่อฝกอบรมและจัดตั้งกลุมอาสา  - อผส. ไดรับกาฝกอบรมทักษความรู  
สมัครดูแลผูสูงอายุประจําชุมชน ในการดูแลผูสูงอายุ  ทั้ง  26  ชุมชน
(อผส.)
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29 โครงการยกระดับมาตรฐานรานกวยเตี๋ยว  -เพื่อใหผูประกอบการคารานกวยเตี๋ยว  -  ผูประกอบการคาจําหนายอาหาร 50,000 - -  - ผูประกอบการคา(รานกวยเตี๋ยว) กอง 
ปลอดภัย  ใสใจสุขภาพ มีความรูความเขาใจ  ในการใชหมอ (รานกวยเตี๋ยว) เปลี่ยนมาใชหมอกวยเตี๋ยว สาธารณสุข

กวยเตี๋ยวไรสารตะกั่ว และพัฒนา อนามัยมากขึ้น 
รานกวยเตี๋ยวใหไดมาตรฐาน

30 โครงการรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา  - เพื่อใหผูประกอบการคาลดการใช  - ผูประกอบการคา และประชาชน 30,000 - -  - ผูประกอบการคาและประชาชน กอง 
น้ํามันทอดซ้ําในการประกอบปรุง ที่ใชน้ํามันทอดซ้ํา ทั่วไป  ไมใชน้ํามันทอดซ้ําใน สาธารณสุข
อาหาร การประกอบอาหาร

 -นําน้ํามันเกากลับไปใช
ประโยชนในการผลิตไบโอดีเซล

31 โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยใสใจ  - เพื่อใหความรูแกผูประกอบการราน  -ผูประกอบการคาจําหนายอาหาร   60,000 - -  -ผูประกอบการคาปฏิบัติได กอง 
ผูบริโภค คา, รานอาหารในโรงเรียนและราน และรานจําหนายอาหารในโรงเรียน (สปสช.) ถูกตองในดานการสุขาภิบาล สาธารณสุข

อาหารทั่วไปปฏิบัติไดถูกตองใน อาหาร รวมกับ รพ. 
ดานการสุขาภิบาลอาหาร  -ประชาชนไดบริโภคอาหารที่ บานไผ
 -ประชาชนไดบริโภคอาหารที่ สะอาดและปลอดภัย
สะอาดปลอดภัย

32 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม  -เพื่อใหสัตวเลี้ยงไดรับการฉีดวัดซีน  -ใหวัดซีนปองกันโรคติดตอใน 80,000 - -  -สัตวเลี้ยงในเขตเทศบาล  กอง 
โรคติดตอในสัตว สัตวเลี้ยงภายในเขตเทศบาล 26  ชุมชนไดรับการฉีดวัดซีน สาธารณสุข

-  เพื่อเฝาระวังการเกิดโรคในสัตว  -อบรมอาสาสมัครปศุสัตว  จํานวน   -อาสาสมัครปศุสัตวมีความรู
50  คน เกี่ยวกับโรคติดตอในสัตว
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33 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการฆาสัตว  -เพื่อใหผูประกอบการมีความรู  -อบรมผูประกอบการฆาสัตวและ 60,000 - -  - ผูประกอบการฆาสัตวและ กอง 
และจําหนายเนื้อสัตว สุขลักษณะสวนบุคคลและสุขอนามัย จําหนายเนื้อสัตวในเขตเทศบาล จําหนายเนื้อสัตวในเขตเทศบาล  สาธารณสุข

ตอผูบริโภค มีความเขาใจสุขลักษณะสวน
บุคคลและสุขอนามัยตอผูบริโภค

34 โครงการเยาวชนบานไผใสสุขภาพ  -เพื่อสรางเสริมองคความรูและพัฒนา  -แกนนําเยาวชนไดรับการอบรบ  60,000 60,000 60,000  -ลดปญหาการทองไมพึง กอง 
ทักษะการดําเนินชีวิตของกลุมเยาวชน ใหความรูและทักษะการดําเนินชีวิต ประสงคในกลุมวัยเรียน/วัยรุน สาธารณสุข
 -เพื่อจัดตั้งกลุมแกนนําเพื่อนชวย อยางปลอดภัย  -  ลดปญหายาเสพติด
เพื่อน  -  กลุมแกนนําเพื่อนชวยเพื่อน  -ลดปญหาโรคติดตอทาง

จัดกิจกรรมกลุมพบปะ แลกเปลี่ยน เพศสัมพันธ/เอดส
ประสบการณและกิจกรรมสรางสรรค 
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

35 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุม  - เพื่อเฝาระวังปองกันและควบคุม   -ชุมชน  สถานศึกษาและสถาน 150,000 150,000 150,000  -ปญหาโรคติดตอในชุมชน กอง 
โรคติดตอ (โรคเอดส/ไขเลือดออก/ โรคติดตอที่สําคัญ ประกอบการ จัดกิจกรรมรณรงค สถานศึกษาและสถานประกอบ สาธารณสุข
เลปโตสไปโรซีส/อุจจาระรวง/อาหารเปน ปองกันและควบคุมโรคติดตอ โดย การลดลง
พิษ/ไขหวัดใหญสายพันธุใหม เปนตน การทําลายแหลงเพาะพันธุตัดวงจร

การเกิดโรคและใหความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองในการปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่สําคัญ
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36 โครงการกอสรางศูนยบริการสาธารณสุข  - เพื่อใหบริการประชาชน  -ศูนยบริการสาธารณสุข 1  แหง 4,000,000 - -  -ประชาชนไดรับการบริการ กอง 
เทศบาลเมืองบานไผ ดานสาธารณสุข ดานสุขภาพทั่วถึงภายในเขตฯ สาธารณสุข

37 เงินสมทบใหกองทุนหลักประกัน  -เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน  -จัดสรรงบประมาณเปนเงินสมทบ 650,000     -  -  -ใหประชาชนในเขตเทศบาล- กอง
สุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ของกองทุนประกันสุขภาพ ใหกองทุนประกันสุขภาพ เมืองบานไผ  มีสุขภาพกาย-จิต สาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผในอัตรา ที่ดีอันเนื่องมาจากการ
50% ของจํานวนประชากรกลาง ดําเนินงานของกองทุน
มี x 40  บาท หลักประกันสุขภาพ

38 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุ  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณแกชมรม  -อุดหนุนงบประมาณใหแกชมรม 50,000       50,000        50,000         -ชมรมผูสูงอายุมีความเขมแข็ง กอง
เทศบาลเมืองบานไผ ผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ ผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ ใน สามารถบริการ จัดการอบรมได สาธารณสุข

การบริการและจัดกิจกรรมของ ดีขึ้น
ชมรม

39 โครงการอบรมฟนฟูความรูอาสาสมัคร  -เพื่อใหอาสาสมัครการแพทยฉุกเฉิน  - อาสาสมัครการแพทยฉุกเฉิน 20,000        -  -  - อาสาสมัครการแพทยฉุกเฉิน กอง
การแพทยฉุกเฉินเทศบาลเมืองบานไผ มีความรูความเขาใจและทักษะ เทศบาลเมืองบานไผ จํานวน30 คน ปฏิบัติงานตามหนาที่ไดถูกตอง สาธารณสุข

การปฏิบัติงานไดถูกตอง ตามหนาที่และมีคุณภาพ

40 โครงการปรับปรุงซอมแซมศูนยสุขภาพ  - เพื่อปรับปรุงซอมแซมศูนยสุขภาพ  -ปรับปรุงซอมแซมศูนยสุขภาพ 200,000     -  -  -ศูนยสุขภาพชุมชนมีสภาพ กอง
ชุมชนเมืองไผ 6 ช ชุมชนเมืองไผ 6 ช ชุมชนเมืองไผ 6 ช แข็งแรงเหมาะสมในการให สาธารณสุข

บริการประชาชน
41 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา  - เพื่อเสริมสรางสุขภาพประชาชน  -สงเสริมและสนับสนุนการแขงขัน 500,000 500,000 500,000  - ประชาชนในชุมชนมีความ กองสวัสดิการฯ

ในชุมชน ภายในชุมชน กีฬาภายในชุมชน จํานวน 26 ชุมชน สามัคคีและสุขภาพแข็งแรง

      5-66



ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการแขงขันทางวิชาการ  - เพื่อใหนักเรียนมีความกระตือ-  - จัดแขงขันทางวิชาการ สําหรับครู/ 50,000       50,000        50,000       -เยาวชนมีความกระตือ- กองการศึกษา

รือรนในการศึกษา นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล รือรนในการเรียน
1 ครั้ง 2 วัน

2 โครงการอุดหนุนงบประมาณใหหนวยงาน  - เพื่อเขาไปมีสวนรวมในการบริหาร  - อุดหนุนเงินงบประมาณใหแก 180,000    180,000      180,000     -การศึกษามีการพัฒนาใน กองการศึกษา
และสถานศึกษาภายในเขตฯ รวม 9 แหง จัดการและพัฒนาการศึกษารวมกับ หนวยงานและสถานศึกษา  ดานตางๆ

สวนราชการทางการศึกษาและ 9  หนวยงาน ๆ ละ 20,000 บาท
สถานศึกษาภายในเขตเทศบาล  
รวม 9 แหง

3 โครงการแหลงเรียนรูสูชุมชน  -เพื่อตองการใหเด็ก เยาวชน และ  - จัดทําหองสมุดเคลื่อนที่เพื่อให 180,000    180,000      180,000     -ประชาชนไดรับความรู กองการศึกษา
ประชาชนทั่วไปในชุมชนไดรับ เด็กและเยาวชนและชุมชนไดศึกษา อยางทั่วถึง
ขอมูลขาวสารที่ทันเหตุการณ หาความรูจากแหลงเรียนรู

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 -  2556)

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   
แนวทางการพัฒนาที่  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

4 โครงการสงเสริมการใชหองสมุด  - เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน - เปนคาใชจายในจัดกิจกรรมของ 10,000     10,000      - -เด็กเยาวชน ประชาชน กองการศึกษา
ใชเปนแหลงคนควาหาความรู หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ ใชเปนแหลงคนควาหาความ หองสมุด
เพิ่มเติม รวมไปถึงคาใชจายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพิ่มเติมตลอดจนสงเสริม

เพื่อสงเสริมการใชหองสมุด การอานให กับผูสนใจ

5 โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยี  - เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ  - จัดการฝกอบรมใหความรูดาน 50,000 50,000 100,000  - ผูเขาอบรมรูวิธีการใช งานบริการและ
สารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาลฯ ในการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกประชาชน งานคอมพิวเตอรมากขึ้น เผยแพรวิชาการ
  - เพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณ  - ผูเขารับการอบรมสามารถ กองวิชาการฯ

และทักษะการใชโปรแกรม ใชอุปกรณในการคนหา
  คอมพิวเตอรตางๆ ความรูผานอินเตอรเน็ตได

 - นําความรูที่ไดไปใชชีวิต
ประจําวัน
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ  -เพื่อสรางเอกลักษณของเมือง  -จัดหาพันธุไมยืนตนทําเปนไม 30,000      30,000        30,000         - เกิดจิตสํานึกรัก สํานักปลัดฯ

พอเพียงมาใชในการดํารงชีวิต บานไผ และเปนการปลูกจิต เศรษฐกิจ เชน  ตะกู มะคา ประดู ธรรมชาติ
ประจําวัน สํานึกดานธรรมชาติและ ยางนา ตนไผ ฯลฯ ปลูกในพื้นที่  - สามารถใชประโยชน

สิ่งแวดลอม วางเปลา/ที่ดินของเทศบาล ในที่ดินของเทศบาล
 - เพื่อใชพื้นที่วางเปลาใหเกิด ใหเกิดความคุมคา
ประโยชนโดยการปลูกตนไม
เศรษฐกิจ

2 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษ  - เพื่อปลูกจิตสํานึก แกเด็กและ  - จัดอบรมเด็ก  เยาวชน  จํานวน  30,000      30,000        30,000        เกิดจิตสํานึกในการรักษา กองการศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เยาวชนในการอนุรักษธรรมชาติ 50  คน  1  รุน  สิ่งแวดลอมดีขึ้น

และสิ่งแวดลอม

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อความสวยงามภายใน - จัดภูมิทัศนภายในโรงเรียน 250,000    - - - เพื่อใหเกิดความสวยงาม กองการศึกษา
ภายในโรงเรียนและศูนย โรงเรียนและศูนยเด็กเล็กฯ และศูนยฯ ใหสวยงาม ภายในโรงเรียนและ ร.ร.ท.1 ,ท2ฯ
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ ศูนยเด็กเล็กฯ ศูนยฯ 1,2,3

4 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ  -จัดกิจกรรมตลาดนัดวัสดุรีไซเคิลใน 300,000    300,000      300,000       -ชุมชนสะอาดปริมาณขยะ กอง
ภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนใน ชุมชน  7  ชุมชน มูลฝอยในชุมชนลดลง สาธารณสุขฯ
การจัดการขยะมูลฝอย  -สงเสริมการทําน้ําหมักชีวภาพและปุย  -ประชาชนมีสวนรวมในการ 
 -เพื่อลดปริมาณขยะภายในเขต น้ําชีวภาพในชุมชน ลดปริมาณขยะมูลฝอย
เทศบาลฯ  -สงเสริมประชาสัมพันธการลด  คัด  -มีการนําขยะกลับมาใช 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แยกขยะมูลฝอยในชุมชน ประโยชนลดภาระของ 
 -จัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนนํารอง เทศบาลในการกําจัด  

5 โครงการชุมชนรวมใจลด  คัดแยกขยะ  -เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีการลด  -รณรงคใหประชาชนและผูประกอง 400,000    400,000      400,000       -ขยะอันตรายในเขตเทศบาล กอง
อันตรายชุมชน คัดแยก  ขยะอันตรายชุมชนอยางถูกวธิกีารลดคัดแยกขยะอันตรายอยางถูกวิธี มีการลด  คัดแยกอยางถูกวิธี สาธารณสุขฯ

 -เพื่อใหมีการกําจัดขยะอันตรายใน  -จัดหาภาชนะรองรับขยะอันตรายที่ และมีการนําไปกําจัดอยาง 
เขตเทศบาลอยางถูกวิธีและเหมาะสม เหมาะสมใหกับชุมชนในเขตเทศบาล ถูกตองเหมาะสม

 -กําหนดวันรณรงคเพื่อเก็บรวบรวม 
ขยะอันตราย
 -จัดสรางหรือปรับปรุงสถานที่จัดเก็บ 
ขยะอันตรายประจําเทศบาล

6 โครงการรณรงครักษสิ่งแวดลอมลํา  -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ  -ประชาสัมพันธใหประชาชนรักษา 100,000    100,000      100,000       -ลําหวยในเขตเทศบาลสะอาด กอง
หวยธรรมชาติ ประชาชนในการดูแลรักษาลําหวย สิ่งแวดลอมในลําหวยทรายและลําหวยจิก ไมมีขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล สาธารณสุขฯ

ธรรมชาติในชุมชนของตนเอง  -จัดกิจกรรมทําความสะอาดลําหวย ที่สงกลิ่นเหม็นและเปนแหลง 
 -เพื่อทําความสะอาดลําหวยในเขต ปละ 2 ครั้งในวันสิ่งแวดลอมโลก(5 มิ.ย.) เพาะเชื้อโรค
เทศบาลฯ  -สรางเครือขายประชาชนรักษลําหวย  -ประชาชนมีสวนรวมในการ 

ทราย / ลําหวยจิก รักษาสภาพแวดลอมในชุมชน       5-54



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 โครงการประกวดชุมชนสะอาด    - เพื่อสงเสริมใหประชาชนรักษา  -จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาด 200,000    200,000      200,000       -ชุมชนในเขตเทศบาลฯ  กอง
หนาบานนามอง ความสะอาดบริเวณบานที่อยูอาศัย ภายในเขตเทศบาล มีความสะอาดและประชาชน สาธารณสุขฯ

ของตนเอง  -จัดกิจกรรมประกวดชุมชนสะอาด มีจิตสํานึกรวมกันในการรักษา 
 -สรางจิตสํานึกที่ดีในการรักษา หนาบานนามองโดยแบงเปนโซนและ ความสะอาดภายในชุมชน
ความสะอาดใหกับประชาชนโดย ประเมิน 2 ครั้ง
เริ่มจากที่บานของตนเอง

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนปลูกตนไม  -เพื่อปรบัปรุงภูมิทัศนปลูกตนไม  -ปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๆ โรงฆาสัตว 50,000       -เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม กอง
และจัดสวนในบริเวณโรงฆาสัตว และจัดสวนรายละเอียดตามแบบ มาตรฐาน สาธารณสุขฯ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

9 โครงการกอสรางบอหมักกาซชีวภาพ  -เพื่อนําสิ่งปฏิกูลจากสัตวมาใช  -กอสรางบอหมักชีวภาพบริเวณโรง 50,000       -ลดมลพิษสิ่งแวดลอม กอง
บริเวณโรงฆาสัตว สรางพลังงานเชื้อเพลิง ฆาสัตว  -ไดพลังงานเชื้อเพลิงในการ สาธารณสุขฯ

หุงตม
10 โครงการเตาเผาขยะพลังงานเชื้อเพลิง  -เพื่อแกไขปญหาการกําจัดขยะที่  -จัดซื้อเตาเผาขยะที่สามารถเผาขยะได ทั้งขยะ 32,000,000                  -                   -    -สามารถลดปริมาณขยะและ กองชาง

มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นทุกป แหงและเปยกโดยใชพลังงานเชื้อเพลิง(แกสLPG) แกไขปญหามลพิษ
มีระบบกําจัดกลิ่นควันและฝุนละอองในตัวผนัง

เตาใชเปนวัสดุทนไฟ เปนฉนวนความรอน

สามารถทนความรอนไดไมนอยกวา1,500

องศาเซลเซียสสามารถเผาขยะไดไมนอยกวา

1,200กิโลกรัม/ชั่วโมง จํานวน 2 ตัว 
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 โครงการกอสรางสวนสาธารณะชุมชน  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม 33,000,000                  -                   -   กองชาง
โนนสวาง ทอระบายน้ําและกอสรางทางเดินเทา 

ลานจอดรถลานกีฬาลานเอนกประสงค
และเวทีกลางแจง ศาลาพักผอน ศาลา-
กลางน้ํา หองน้ํา รั้วและประตู ระบบ
ไฟฟาแสงสวางระบบประปาสนามเด็ก  
เลนขุดสระน้ํา จัดภูมิทัศนและตกแตง
สวน รายละเอียดตามแบบแปลน
กอสรางที่กําหนด

12 โครงการกอสรางอาคารปรับสภาพ  - เพื่อปรับสภาพขยะมูลฝอยกอน  - ลานคสล.กวาง17เมตร ยาว 29.7เมตร 650,000                 -                   -    - ยืดอายุการใชงานที่ฝงกลบ
และคัดแยกขยะมูลฝอยณ สถานที่ ทําการฝงกลบและคดัแยกขยะที่ ความหนา0.15เมตร มีผนังอิบบล็อก ขยะไปไดอีกอยางนอย7 ป
ฝงกลบขยะเทศบาลเมืองบานไผ ยอยสลายไดนํามาทําเปนปุยหมัก แบงเปฯชอง 9 ชอง สูง2.0 เมตร  - เพื่อผลิตปุยหมัก

สวนที่ขายไดนําไปขายสวนที่เหลือ มีชองระบายน้ําชะขยะเขาไปบอบําบัด  - นําขยะมูลฝอยที่ขายไดกลับ
จะนําไปฝงกลบและกําจัดตอไป มาเปนรายไดของเทศบาลฯ
เพื่อยืดอายุสถานที่ฝงกลบขยะ
มูลฝอยในปจจุบัน       5-55/1
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

13 โครงการกอสรางถนน คสล.  - เพื่อกอสรางถนนคสล.ภายใน  - กอสรางถนนคสล.ภายในสถานที่ 4,400,000        -  -  - มีความสะดวกในการ
รอบสถานที่ที่ฝงกลบขยะ สถานที่ฝงกลบขยะมูลฝอยของ ฝงกลบขยะจากปากทางเขาถึงที่ทิ้งขยะ ลําเลียงขยะมูลฝอยไปฝงกลบ

เทศบาลแกไขรถติดและการจราจร มูลฝอยรอบสถานที่ฝงกลบกวาง6.00 เพื่อความเปนระเบียบ เพิ่ม
ลําบาก เมตรยาว1000 เมตรหรือพื้นที่ไมนอย ความสามรถในการกําจัด

กวา6000ตารางเมตร ขยะมูลฝอย
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดการเลือกตั้ง  -เพื่อจัดการเลือกตั้งทุกระดับ -จัดการเลือกตั้ง สส.,สว.และสจ.ฯลฯ 100,000  100,000    100,000    -การจัดการเลือกตั้งในเขต สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ในทุกระดับ เทศบาลมีความถูกตองตาม
 -เพื่อใหการจัดการเลือกตั้งเปนไป ระเบียบ กฎหมายที่กําหนด
ดวยความเรียบรอย ถูกตองตาม และไมมีการรองเรียน

  ขั้นตอนที่กําหนดและมีความ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม

2 โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากําหนดราคาคาเชา จัดประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน 30,000       30,000        30,000        เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองคลัง
จัดหาประโยชนในทรัพยสิน คาธรรมเนียมตาง ๆ ในทรัพยสิน ในทรัพยสินเพื่อกําหนดราคาคาเชาและ ปฏิบัติงานเปนมาตรฐานใน งานผลประโยชนฯ

และกิจการที่เปนของทางราชการ คาธรรมเนียมตาง ๆ การกําหนดราคาคาเชา
ของเทศบาล

3 โครงการประชุมคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณา จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณา 30,000       30,000        30,000        เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองคลัง
พิจารณากําหนดคาเชามาตรฐาน กําหนดราคาคาเชามาตรฐานกลาง กําหนดคาเชามาตรฐานกลางเฉลี่ย บริหารจัดการ
กลางเฉลี่ยตอตารางเมตร เฉลี่ยตอตารางเมตรใหเปน ตอตารางเมตร

มาตรฐานเดียวกัน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2554 - 2556)

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 โครงการปรับปรุงเทศบัญญัติ  - เพื่อปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาล  - จัดกิจรรมประชุมรวมกันทําเทศบัญญัติ  30,000        -  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ กอง
เทศบาลเมืองบานไผ เมืองบานไผใหเปนปจจุบันเหมาะสม บริหารจัดการ สาธารณสุขฯ

กับสภาพพื้นที่เศรษฐกิจและสังคม

5 โครงการจัดประชุมประจําเดือน  - เพื่อสรางความเขมแข็งของ  - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและ 200,000    200,000      200,000       - ประชาชนไดรับขอมูล กองสวัสดิการฯ

คณะกรรม การชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองคกร ประชุมกลุมสตรีแมบาน 26 ชุมชน ขาวสารอยางทั่วถึง
อื่นในชุมชนใหมีสวนรวมในการ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
รวมคิดรวมทํา ในการพัฒนา 
ทองถิ่น รวมไปถึงการรับทราบถึง 
ความเคลื่อนไหวและภารกิจ  
กิจกรรมของเทศบาลอยางตอเนื่อง

6 โครงการเลือกตั้งซอมประธานคณะ  - เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรม  - จัดใหมีการเลือกตั้งซอมประธาน 30,000       30,000        30,000         - ประชาชนไดมีสวนรวม กองสวัสดิการฯ

กรรมการชุมชน ทั้ง  26  ชุมชน การชุมชนแทนประธานคณะกรรม คณะกรรมการชุมชนแทนประธานคณะ ในการเลือกตั้งซอม
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ การชุมชนที่เสียชีวิต  ลาออก  ยาย กรรมการชุมชนที่เสียชีวิต  ลาออก ประธานคณะกรรมการ

ถิ่นฐาน  ในการดําเนินงานกิจกรรม ยายถิ่นฐาน  ชุมชนในเขตเทศบาล ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง
อยางตอเนื่องระหวางชุมชนกับ เมืองบานไผ บานไผ
เทศบาลในการพัฒนาทองถิ่นให
เจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

7 เงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะ  - เพื่อสรางความเขมแข็งในการ องคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชน 100,000 100,000 100,000  - การบริการจัดการองคกร กองสวัสดิการฯ

กรรมการชุมชนและกลุมสตรี บริหารกลุมองคกร และเครือขายกลุมสตรีแมบาน เครือขายเกิดความเขมแข็ง
แมบาน

8 โครงการประชุมประชาคมเมือง  -เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการ - จัดทําประชาคมเมืองรับทราบความตอง 70,000 70,000 70,000  -เกิดการมีสวนรวมของ งานวิเคราะห
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น พัฒนาทองถิ่น การประเด็นปญหารวมกับสวนราชการ ประชาชนหนวยงานตางๆ กองวิชาการฯ

รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนภายในเขต ภายในเขตเทศบาล
เทศบาลเมืองบานไผ เนนการมีสวนรวมของ เมืองบานไผ
ทุกภาคสวนและดําเนินการจัดประชุม  
องคกรที่เกี่ยวของในการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส. ใน  -เพื่อใหพนักงานเทศบาลลูกจาง  -จัดประกวดกิจกรรมดําเนินการ 12,000         12,000         12,000         พนักงานเทศบาลมีความ สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ พนักงานจางตระหนักและมีจิตสํานึก  5 ส. ตามกอง/ฝาย ตาง ๆ ประกวด พรอมในการใหบริการ
ในการรักษาความสะอาด ความเปน ทุก 3 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท ประชาชนมากขึ้น
เรียบรอยของหองปฏิบัติงาน
สํานกังานเทศบาลฯ

โ ั ั ื่ ั  ั ิ ั ั ั ั ป ั

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2 โครงการจัดงานวันเทศบาล เพือพนักงานเทศบาลและลูกจาง จัดกิจกรรมวันเทศบาล (24 เมษายน) 20,000         20,000         20,000         พนักงานเทศบาลทุกระดับ สํานักปลัดฯ
 ตระหนักถึงภารกิจหนาที่ใน ประกอบดวย กิจกรรมทางศาสนา เกิดความสามัคคีในองคกร
 การเอื้ออํานวยประโยชนแก กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และ
 ทองถิ่นมากยิ่งขึ้น การใหบริการเคลื่อนที่

3 โครงการจางเหมาเอกชนทําความ  -เพื่อใหอาคารสํานักงาน  -จางเหมาเอกชนทําความสะอาด 387,100       387,100       387,100       อาคารสํานักงานสะอาด สํานักปลัดฯ
สะอาดอาคารสํานักงานเทศบาล เทศบาลฯ มีความสะอาดมากขึ้น สํานักงานเทศบาลเปนประจําทุกเดือน
เมืองบานไผ

4 โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน  -เพื่อใชเปนสถานที่ปฏิบัติงาน  -ทําการกอสางอาคารสํานักงาน  50,000,000      เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
เทศบาลเมืองบานไผ ของผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง รูปแบบสถาปตยกรรมตามอาคาร  ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

พนักงานจาง สํานักงาน จํานวน 1 หลัง       5--103



ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

5 โครงการจายประโยชนตอบแทนอื่น  -เพื่อใหพนักงานเทศบาลลูกจางได  -พนักงานเทศบาลเมืองบานไผ วงเงินไมเกิน วงเงินไมเกิน วงเงินไมเกิน บุคลากรมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ
เปนกรณีพิเศษ ใหแกพนักงาน รับประโยชนตอบแทนอื่น(โบนัส) ลูกจางทุกคน 40% ของ 40% ของ 40% ของ ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
เทศบาลลูกจาง งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ  

รายจาย รายจาย รายจาย

6 โครงการจัดเก็บเอกสารงาน  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอมจอ  - 150,000        - การจัดเก็บเอกสารเปนระบบ สํานักปลัดฯ
 ิ  ใ  ีป ิ ิ ึ้ ื่ ใ สารบรรณดวยระบบคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพมากขึน  ภาพขนาด 19 " และเครืองสแกน  สะดวกในการคนหาและ

เอกสารจํานวน 3 ชุดเพื่อใชในการ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
จัดเก็บเอกสาร เชน หนังสือเขา, เอกสาร
หนังสืออก,คําสั่ง,ประกาศ ฯลฯ

7 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน  -ปรับปรุงอาคารสํานักงานใหมี  -ปรับปรุงอาคารสํานักงาน ทาสีใหม  - 500,000        - เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
เทศบาลเมืองบานไผ ความสวยงามและเปนระเบียบ ทั้งหมด ปรับปรุงหองแตละหอง ทํางาน

เรียบรอย ตอเติมอาคารใหเพียงพอตอการปฏิบัติ
งาน มีฉากกั้นหองตางๆ

8 โครงการจัดหาครุภัณฑสํานักปลัดฯ  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อโตะประชุมสภาเทศบาล 200,000       เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขนาด  830 x 1600 x 760 มม. ในการทํางาน

จํานวน  26  ชุด(โตะพรอมเกาอี้) 
  จัดซื้อตเย็น ขนาด 5 คิวบิกฟต 6 500           

      5- - จดซอตูเยน ขนาด 5 ควบกฟุต 6,500           
จํานวน  1  เครื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 -จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ความเร็ว 107,000       
10 แผนตอนาทีจํานวน 2 เครื่อง
 -จัดซื้อคูลเลอรตมน้ํารอนไฟฟา 13,000         
ขนาดไมต่ํากวา 10 ลิตร   
จํานวน  1 เครื่อง
 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 110,000       งานทะเบียนฯ

ไ  ่ ขนาดไมตํากวา 40,000 BTU 
พรอมติดตั้ง(ชนิดแขวน) ฉลากเบอร 5 
มีระบบฟอกอากาศ จํานวน   2  เครื่อง
 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร (แบบตั้งโตะ) 70,000          -งานทะเบียนฯ
พรอมปริ๊นเตอร  จํานวน  2  ชุด
 -จัดซื้อชุดไมโครโฟนแบบกานยาว 800,000        -  - งานธุรการ
พรอมอุปกรณ จํานวน 26 ชุด
 -จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน 4,000 - -  -เพิ่มประสิทธิภาพการ งานรักษา
จํานวน1หลัง ทํางาน ความสงบ

9 โครงการจางเหมาจัดทําตูเก็บเอกสาร เพื่อเก็บเอกสารทางราชการ  -ตูเก็บเอกสารชนิดติดผนัง 90,000          -เกิดความเปนระเบียบ สํานักปลัดฯ
ชนิดติดผนังมีประตู เปด-ปด ใหเกิดความเปนระเบียบ เรียบรอย มีประตูเปด - ปดตามชองเก็บ เรียบรอย 
ตามชองเก็บเอกสารตาง ๆ สะดวกตอการคนหา เอกสาร       5--105



ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

10 โครงการติดตั้งมานปรับแสง  -เพื่อปองกันแสงแดด และทําให  - ติดตั้งมานปรับแสง พรอมติดตั้ง 30,000          -  -  -ปรับอุณหภูมิในหอง งานทะเบียนฯ
เกิดความเปนระเบียบ เรียบรอย จํานวน  5  ชอง ทํางาน
สวยงาม

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จางเหมาบุคคลภายนอกออกจัดเก็บ 153,600       153,600       153,600       เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ กองคลัง
จัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน จัดเก็บรายได คาธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยให เปาหมายรายไดเพิ่มรายรับ งานผลประโยชนฯ

ฝ ั่ ั ี่ ั้ ไ มูลฝอย ครอบคลุมทัวทุกชุมชน2อัตรา ตามทีตังไว

12 โครงการภาษีคืนกําไร เพื่อเปนแรงจูงใจใหแกผูชําระ จัดซื้อของขวัญของรางวัลของ 100,000       100,000       100,000       เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ กองคลัง 
ภาษีตรงเวลา และเพื่อเพิ่ม ที่ระลึกเพื่อมอบใหแกผูชําระภาษี เปาหมายรายไดเพิ่มรายรับ
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได ตรงเวลา ตามที่ตั้งไว

13 โครงการจัดทําบัตรประจําตัว เพื่อจัดระเบียบผูคาขาย โครงการจัดทําบัตรประจําตัว 30,000         30,000         30,000         เกิดความเปนระเบียบ กองคลัง
ผูคาปลีกตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4 ภายในตลาดสดเทศบาล ผูคาปลีกตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4 เรียบรอยกับผูประกอบการ งานผลประโยชนฯ

คาและผูซื้อในตลาดสดเทศบาล

14 โครงการจัดเก็บภาธรรมเนียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จางเหมาบุคคลภายนอกออกจัดเก็บคา 150,000       150,000       150,000       เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ กองคลัง
การจอดยานยนต จัดเก็บรายได ธรรมเนียมฯ วันละ  200  บาท จํานวน รายไดมีความเปนระเบียบ

3   คน เรียบรอยในการจอดยานยนต
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

15 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด เพื่อรักษา เฝาระวังความปลอดภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายใน 200,000       200,000       200,000       มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและ กองคลัง
ของบุคคลและทรัพยสินของทาง และบริเวณรอบนอกหองกองคลัง ทรัพยสินของทางราชการ
ราชการเพื่อตรวจสอบการ พรอมการติดตั้ง
ทํางานของเจาหนาที่

16 โครงการจัดหาครุภัณฑกองคลัง  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเกาอี้เจาหนาที่ระดับ 3-6มี 15,000         15,000         15,000          -เพิ่มประสิทธิภาพการ กองคลัง
ใ  ีป ิ ิ ึ้  ื่ ั ิ ั ป ิ ั ิใหมีประสิทธิภาพมากขึน ลอเลือนและพนักพิง จํานวน  10  ตัว ปฏิบัติงาน

 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 27,000         27,000         27,000         งานแผนที่ภาษีฯ

จํานวน  1  ชุด

 -จัดซื้อเทปวัดระยะ (ตลับเมตรใหญ) 5,000           5,000           5,000           งานแผนที่ภาษีฯ

ขนาด กวาง13 มม.ยาว 50  เมตร   

 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม 27,000         27,000         27,000         (งานการเงินฯ)

เครื่องพิมพเลเซอร

 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 25,000         25,000         25,000         (ฝายพัฒนารายได)      5-107



ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

17 โครงการจัดหาครุภัณฑกองชาง  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  - จัดซื้อรถแทรกเตอรตีนตะขาบ 6,900,000     -  -  - เพิ่มประสิทธิภาพ กองชาง
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขนาด 165 แรงมา  ใบมีดดันดิน ในการฝงกลบขยะ

ทํางานดวยระบบไฮดรอริกมีแผนเหล็ก  
ปองกันน้ํามันเครื่อง และเปน
ไปตามมาตรฐานครุภัณฑ ป2553

ั ื้    -จัดซือรถบรรทุกกระบะเททาย 10 ลอ 2,500,000     -  - กองชาง
ขนาดความจุไมนอยกวา12 ลบ.ม.
กระบะเหล็ก พื้นที่กระบะหนาไมนอย
กวา 4.5 มม.

 - จัดซื้อรถบรรทุกน้ํา 6 ลอ ขนาด 2,000,000     -  - กองชาง
แรงมาไมนอยกวา 190 แรงมา
 ความจุไมนอยกวา   6,000 ลิตร
 และเปนไปตามมาตรฐาน
ครุภัณฑป 2553

 - จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนเระบบดิจิตอล 96,500         กองชาง
ความละเอียด300*300จุดตอตารางนิ้ว
1 ความละเอียดในการสรางภาพไมนอย

      5-1.ความละเอยดในการสรางภาพไมนอย
กวา300*300 จุดตอตารางนิ้ว
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

2.สามารถยอได
3.พื้นที่การพิมพใหญสุดขนาดกระดาษ
A4

 - จัดซื้อพรอมติดตั้งปมน้ําพรอม 40,000          -  - กองชาง
อุปกรณ
ป ป ้ ิ ี่ ้ ไ   ป เปนปมนําชนิดทีลงนําได พรอมอุปกรณ

18 โครงการกอสรางอาคารศูนยซอม  - เพื่อซอมบํารุงเครื่องมือจักรของ  - กอสรางอาคารศุนยซอมเครื่องจักรกล  - 2,500,000     - กองชาง
เครื่องจักรกล บริเวณที่ดินหลัง ทางเทศบาล คสล.1ชั้น ขนาดกวาง12.00เมตร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานไผ ยาว24.00เมตร รายละเอียดตามแปลน
(บานหนองแวงไร) ที่เทศบาลกําหนด

19 โครงการกอสรางรั้ว คสล.บริเวณ  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  - ทําการกอสรางรั้วคสล.สูง1.50เมตร  - 270,000        - กองชาง
ที่เก็บกองวัสดุกองชาง ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ยาวประมาณ82.00เมตรพรอม
ถนนมิตรถาพ ซอย2 ประตูเหล็กเลื่อนกวาง6.50เมตร 

สูง 1.50เมตร
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

20 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก  - เพื่อดูแลรักษาทรัพยสินทาง  - จางเหมา/บุคคล/เอกชน ทําหนาที่ 230,400       230,400       230,400        - เกิดความปลอดภัยใน กองการศึกษา
รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ราชการไมใหเกิดความเสียหาย รักษาความปลอดภัย สภานที่ราชการ ทรัพยสินมากขึ้น

และสูญหาย โรงเรียนสังกัดเทศบาล

21 โครงการจางเหมาบริการรักษา  - เพื่อรักษาความสะอาดและดูแล  - จางเหมาบุคคล/เอกชนทําหนาที่ 288,000       288,000       288,000        - สถานที่ราชการเกิด กองการศึกษา
ความสะอาด ทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง รักษาความสะอาดและดูแลทรัพยสิน ความเปนระเบียบ

 โ ี ั ั  ั ็ ็ ั้ 3 แหง และโรงเรียนสังกัดเทศบาล ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทัง 3 แหง
และโรงเรียนสังกัดเทศบาล

22 โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหาร  - เพื่อขยายบริเวณรับประทาน  - ปรับปรุงขยายโรงอาหารโรงเรียน 1,500,000     -  -  - พื้นที่โรงอาหารเพียงพอ กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบานไผ อาหารใหเพียงพอตอปริมาณ เทศบาลบานไผใหเพียงพอ กับ กับจํานวนนักเรียน รร.ท.1

นักเรียน ปริมาณนักเรียนที่เพิ่มขึ้นทุกป
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

23 โครงการขยายเขตไฟฟาแรงสูง  - เพื่อไดระบบไฟฟาที่สามารถเพิ่ม  -ขยายเขตไฟฟาแรงสูงเขาสูระบบ 729,000        -  -  - ไฟฟาโรงเรียนมีกําลังสูง กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบานไผ(ท.1) กําลังไฟฟาของโรงเรียน ไฟฟาของโรงเรียน เพียงพอตอการใชอุปกรณ รร.ท.1

 - ปกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 ม. ไฟฟา
จํานวน 19 ตน พาดสายเคเบิ้ลอากาศ
ขนาด50ต.มม.ระยะทาง750ม.
ํ  3  ิ ั้  ฟ

      5

จานวน 3 เสนตดตงสายลอฟาแรง
สูงจํานวน-ชุดติดตั้งกราวแรงสูง
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

จํานวน2 ชุดติดตั้งสายยึดโรงแรงสูง
ขนาด95 ต.มม.7ชุด
 - ปกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 ม.

จํานวน1ตนพาดสายแรงสูงระบบ22

เควีเอ3เฟสดวยสายเคเบิ้ลอากาศ

ปขนาด50ต.มม.ระยะทางประมาณ

15 ม.จํานวน 3เสน

 -ติดตั้งหมอแปลงขนาด100เควีเอ
ระบบ3เฟส จํานวน1เครื่อง อุปกรณ
ติดตั้งตามแบบมาตรฐานของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
 - พาดสายดวยอลูมิเนี่ยมหุม ขนาด
50ต.มม. จํานวน4เสน ระยะทาง
160ม.ติดตั้งลอฟา แรงต่ําจํานวน
6ชุด ติดตั้งกราวแรงต่ํา จํานวน2ชุด
 -รื้อถอนเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด
9ม.จํานวน17ตน ติดตั้งสายยึดโยง
ขนาด95ต.มม.จํานวน4ชุดรื้อถอน

่
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และพาดสายอลูมิเนี่ยมหุมฉนวนและ
เปลือย ขนาด50 ต.มม. จํานวน3,1
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เสน ระยะทาง200ม.รื้อถอนติดตั้ง
ลอฟาแรงต่ําจํานวน3ชุด ติดตั้ง
กราวดแรงต่ําจํานวน 1 ชุด
 -ติดตั้งคาปาซิเตอรขนาด10,20เควี
เออาร3เฟสโวลทจํานวน1,1เครื่อง
ตามลําดับ
ื้  -รือถอนและพาดสายหุมขนาด25

ต.มม.ระยะทาง750ม.รื้อถอนและ
ติดตั้งโคมไฟ2*36วัตตจํานวน8ชุด
ติดตั้งลอฟาแรงต่ําจํานวน2ชุดติด
ตั้งกราวดแรงต่ําจํานวน-ชุด
 -ติดตั้งTOUมิเตอรขนาดแอมป
ระบบ3เฟส ประกอบซีที แรงต่ํา
105/5จํานวน1เครื่องโดยเบิกอุปกรณ
ตามมาตรฐานติดตั้งของ กฟภ.

24 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารอบ  - เพื่อกอสรางรางระบายน้ําแกไข  -กอสรางรางระบายน้ํารอบบริเวณ 157,000        -  -  - บริเวณภายในศูนยพัฒนา กองการศึกษา
บริเวณศูนยฯ 3 ปญหาน้ําทวมขังบริเวณศูนยฯ ศูนยกพัฒนาเด็กเล็ก 3 เด็กเล็ก 3 มีราวระบายน้ํา ศูนย ฯ 3

ไมเกิดปญหาน้ําทวมขัง 3
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

25 ประเภทวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  -เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา  -เพื่อจายเปนคาวัสดุการศึกษา 174,000       174,000       174,000        - นักเรียนมีวัสดุการศึกษา กองการศึกษา
เด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใชในแตละป ศูนย ฯ 1,2,3
ทั้ง3 แหง ทั้ง3 แหง

26 โครงการจัดทําปาย/  - เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับ  - จัดทําปายชื่อหองเรียน 2,000           2,000           2,000            - ประชาสัมพันธบคุลากรใน ศูนย ฯ 1
บอรดประชาสัมพันธ ผูปกครองในการรับสงนักเรียน/ หองเรียน

ั ี ิ ป ป ั ป ิ ิป  ี ปบอกจํานวนนักเรียน/ติดปายประกาศ  - จัดทําปายสถิติประจําหองเรียน 2,500           2,500           2,500            - ผูปกครองทราบจํานวน
และประชาสัมพันธตางๆ/จัดบอรด จํานวน 7 หอง นักเรียนในแตละวัน
นิเทศในอาคารเรียนและเปนแหลง  - จัดทําบอรดประชาสัมพันธชนิดมี 5,000           5,000           5,000            - ผูปกครอง ครู นักเรียนได
ขอมูลทางวิชาการ ลอเลื่อน รับทราบขาวสารที่ทันสมัย

27 โครงการจัดหาครุภัณฑ  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อโตะ - เกาอี้ทํางานระดับ 7-9 5,700            -  -  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองการศึกษา
กองการศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น จํานวน 1 ชุด ปฎิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 -จัดซื้อโตะขาพับขาเหล็กอเนกประสงค 80,000          -  -
พื้นไมอัดอยางดี ขาเหล็กพับไดขนาด
 60x150x70ซม. จํานวน 36 ตัว

 - จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ชนิดตอจาก 15,000          -  -
 ้ํ ป ป  ํ
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กอกนําประปา ขนาด 2 กอก จํานวน
1 เครื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 -จัดซื้อเครื่องพิมพสําเนาระบบ 96,500          -  - รร.ท.1
ดิจิตอล จํานวน 1 เครื่อง ความละ
เอียด 300x300จุดตอตารางนิ้วยอได

 -จัดซื้อโตะครูระดับ1-3จํานวน1 ชุด 4,500           4,500           4,500           ร.ร. ท.2

ั ื้ ื่ ิ  - จัดซือเครืองคอมพิวเตอรพรอม 27,000         - - ร.ร. ท.2
เครื่องพิมพเลเซอร

 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอม 177,000       177,000       177,000       รร.ท.2ฯ
ติดตั้งชนิดแขวน 16,000 บีทียู 
เบอร 5จํานวน  6   เครื่อง 

 - จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 7,000           7,000            -
4  ชั้น  จํานวน  2  ตู

-จัดซื้อตูเหล็กจัดเก็บเอกสารประจํา 35,000         35,000         35,000         ร.ร. ท.2
หองเรียนขนาด  1X2  เมตร

  จัดซื้อโพเดียม  จํานวน 2 ชด 30 000           

   
      5 - จดซอโพเดยม  จานวน 2 ชุด 30,000          -  - -114



ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 -  จัดซื่อโตะพรอมเกาอี้ครูระดับ 2,000           2,000           2,000           ศูนยฯ 2
 1-2 จํานวน  2  ชุด

 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอม 30,000         30,000         30,000         ศูนยฯ1
ติดตั้งจํานวน 1 เครื่อง สําหรับ
หองสมุดและสื่อ ศูนยฯ1

 -จัดซื้อพัดลมดูดอากาศติดกระจก 2,000           2,000           2,000           ศูนยฯ1
สําหรับหองสมุดและสื่อ จํานวน 2 ตัว

 -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง 30,000          -  - ศูนยฯ3

 -จัดซื้อเครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง 8,000            -  - ศูนยฯ3

 - จัดซื้อพัดลมแบบโครจรติดเพดาน 36,000         36,000         36,000          - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย2
ขนาด 16 นิ้ว พรอมติดตั้งจํานวน 20 ตัว ในการปฏิบัติงาน

 - จัดซื้อกลองดิจิตอลความละเอียด 10,000         10,000         10,000         ศูนยฯ1
ภาพไมนอยกวา 7ลานพิกเซลขนาด
การดความจําไมนอยกวา 2GB 

      5-การดความจาไมนอยกวา 2GB 
สําหรับศูนยฯ1
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

28 โครงการปรับปรุงระบบเฟสไฟฟา  - เพื่อเพิ่มกําลังไฟฟาใหเพียงพอ  - ไฟฟาโรงเรียนมีกําลังสูงพอตอ 150,000        -  -  - ไฟฟาโรงเรียนมีกําลังสูง กองการศึกษา
ในอาคารโรงเรียนเทศบาลบานไผ ตอการใชในโรงเรียน การใชเครื่องใชไฟฟาของโรงเรียน เพียงพอตอการใชอุปกรณ รร.ท.1

 - ทําใหระบบไฟฟาภายในอาคาร ไฟฟา
สามรถรับรองไฟฟาที่เพิ่มขึ้น
และเพียงพอตอการใชงานของ
เครื่องใชไฟฟาภายในรร.ท.1

29 โครงการจัดทํารั้วกั้นอาณาเขต  -เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับ  - กอสรางรั้วรอบๆ อาณาเขตพรอม 1,245,000     -  -  -เพื่อเกิดความปลอดภัย กองการศึกษา
พรอมประตูเขา-ออก 2ดาน เด็กนักเรียน ประตูเขา-ออก 2 ดาน รร.ท.2ฯ ยาว กับเด็กนักเรียน รร.ท.2ฯ
โรงเรียนเทศบาล2ฯและศูนยฯ2  -เพื่อปองกันความปลอดภัยของ 265 ม. ศูนยฯ2 ยาว 148 ม.  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศูนย ฯ 2

ทรัพยสินทางราชการและกั้น  แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ในการทํางาน
อาณาเขตบริเวณใหชัดเจน

30 โครงการปรับปรุงและตอเติมรั้ว  - เพื่อปองกันนักเรียนออกนอก  -กอสรางรั้วกั้นอาณาเขต ดานหนา 300,000        -  -  - เพื่อปองกันอันตรายที่จะ กองการศึกษา
ศูนยฯ3 บริเวณศูนยฯ3 103เมตร ตามแบบแปลนที่เทศบาล เกิดขึ้นกับนักเรียน ศูนยฯ3

 -เพื่อปองกันทรัพยสินของทาง กําหนด
ราชการและกั้นอาณาบริเวณ
ใหชัดเจน
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

31 โครงการปูบลอกสําเร็จรูปพื้น  -เพื่อความสวยงามและเปน  -ปูบลอกสําเร็จรูปพื้นทางเดินขนาด 60,000          -  -  -นักเรียน ครู และผูปกครอง กองการศึกษา
ทางเดินของศูนย ฯ 3 ระเบียบของศูนยฯ3 200ตาราเมตร ตาม มีทางเดินที่สวยงามและ ศูนยฯ3

แบบแปลนของเทศบาลฯ เปนระเบียบ

32 โครงการติดตั้งรางน้ําฝนบริเวณ  -เพื่อเปนการเก็บน้ําฝนไวใชใน  -ติดตั้งรางน้ําฝนและถังรองน้ําฝน   - 30,000          -  -ศูนยฯ มีน้ําฝนใชในการ ศูนย ฯ 3
โรงอาหารพรอมติดตั้งถังรองน้ําฝน การอุปโภคและบริโภค บริเวณโรงอาหาร อุปโภคและบรโิภค

ใ ภายในศูนยฯ3

33 โครงการคาตอบแทนคณะ  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก 2,400           2,400           2,400            - เพิ่มประสิทธิภาพใน กองการศึกษา
กรรมการและเจาหนาที่ คณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนิน คณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนิน การปฏิบัติงาน
ดําเนินการสอบ การสอบในการสอบคัดเลือก การสอบในการสอบคัดเลือก หรือ

 หรือคัดเลือกพนักงานเทศบาลให คัดเลือกพนักงานเทศบาลใหดํารง
ดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น การโอน ตําแหนงที่สูงขึ้น การโอนพนักงาน
พนักงานเทศบาลหรือขาราชการ เทศบาลหรือขาราชการประเภทอื่น
ประเภทอื่นมาแตงตั้งใหดํารง มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสายงาน
ตําแหนงสายงานผูบริหารและ ผูบริหารและสายงานผูบริหาร
สายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วาง สถานศึกษาที่วาง

34 โครงการจัดทําที่ประดิษฐาน  - เพื่อใชสําหรับใหนักเรียนกราบไหว  - เพื่อทําที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 100,000        - เด็กนักเรียนไดกราบไหว กอง
พระพทธรป สําหรับศนยพัฒนาเด็กเล็ก2 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การศึกษาฯ

      5พระพุทธรูป สาหรบศูนยพฒนาเดกเลก2 สงศกดสทธ การศกษาฯ
ตามแบบแปลน
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

35 โครงการติดตั้งผามานอาคาร ศูนยฯ2  -เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการจัดการ
เรียนการสอน

 -ติดตั้งผามานบังแสงรอบบริเวณ อาคาร 
ศูนย ฯ 2

         78,000           78,000           78,000  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน

กองการศึกษา
  ศูนย 2

36 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  - เพื่อสงเสริมบรรยากาศในการจัด  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง        206,500         206,500         206,500  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกา
ศูนย ฯ 2 การเรียนการสอน ชนิดแขวน 16,000 บีทียู เบอร 5 ในการปฎิบัติงาน ศูนย ฯ 2

จํานวน 7 เครื่อง  - เพื่ออุณหภูมิที่เหมาะสม
ภายในหองเรียน

37 โครงการกั้นหองและตอเติมอาคาร  -เพื่อใหเหมาะสมในการจัด  - กั้นหองภายในอาคารเรียน ศูนยฯ 2        500,000         500,000         500,000  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา
ศูนย ฯ 2 การเรียนการสอน ในการจัดการเรียนการสอน ศูนย ฯ 2

38 โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหาร  - เพื่อขยายบริเวณรับประทาน  - ปรับปรุงขยายโรงอาหารศูนยฯ3        100,000         100,000         100,000  - พื้นที่โรงอาหาร กองการศึกษา
ศูนย ฯ 3 อาหารใหเพียงพอตอปริมาณ ใหเพียงพอ กับปริมาณนักเรียนที่ เพียงพอกับจํานวน ศูนย ฯ 3

นักเรียน เพิ่มขึ้นทุกป ตามแบบแปลนที่เทศบาล นักเรยีน
กําหนด

39 โครงการกอสรางรั้ว คศล.โรงเรียน  -เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับ  - กอสรางรั้ว คศล.สูง 2.00 ม.        300,000         300,000         300,000  -ไดรั้ว คสล. ปองกันอันตราย กองการศึกษา

เทศบาลบานไผ (ท.1) เด็กนักเรียน ยาว 136  เมตร รายละเอียดตามแบบ ที่จะเกิดกับเด็กและความ รร.ท.1
 - เพื่อปองกันความปลอดภัยของ แปลนเทศบาลกําหนด ปลอดภัยในทรัพยสินของ
ทรัพยสินทางราชการ ทางราชการ
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

40 โครงการติดตั้งระบบไฟฉุกเฉิน  - เพื่อปองกันระบบไฟฟาขัดของ  - มีระบบไฟฉุกเฉินในโรงเรียน        150,000         150,000         150,000 กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบานไผ (ท.1)  - เพื่อความปลอดภัยของทรัพยสิน เทศบาลบานไผ รร.ท.1

ทางราชการ

41 โครงการจัดหาครุภัณฑ  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน -  จัดซื้อถัง  Containner  จํานวน  2 ถัง 25,000         - -  - เพิ่มประสิทธิภาพใน กอง
กองสาธารณสุขฯ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

ื้  ็ ื่  - จัดซือตูเหล็กบานเลือน จํานวน2ตู            5,000  -  - 

 -จัดซื้อ พัดลม จํานวน 1 เครื่อง            8,000  -  - 

 -จัดซื้อตูเย็นจํานวน 1 เครื่อง            6,000  -  - 

 -จัดซื้อคูลเลอรไฟฟา  2  เครื่อง 10,000          -  - 

 -จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น ขนาด 1 กอก 10,000          -  - 
จํานวน 1 เครื่อง

 -จัดซื้อเครื่องพนเคมีแบบละอองฝอย 1,000,000     -  - 
(ULV)

้ ่

      5-

 -จัดซือเครืองตัดหญาแบบสะพาย 52,500          -  - 
(ขอแข็ง) จํานวน 5 เครื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

42 โครงการจัดทําจุดเก็บรวบ  - เพื่อใชสําหรับเก็บรวบรวม  -จัดทําจุดเก็บรวบรวมขยะ 50,000         - -  -ชุมชนมีจุดเก็บรวบรวม กอง
ขยะอันตราย ขยะอันตรายในชุมชน อันตราย  4  จุด ขยะอันตรายที่เหมาะสม สาธารณสุขฯ

43 โครงการจัดทําประตู  - เพื่อการบริการประชาชน  -จัดทําประตูอาคาร 10,000         - -  -เพื่อประชาชนไดรับ กอง
อาคารสาธารณสุขฯ 1  ประตู เกิดความสะดวกสบายและ สาธารณสุขฯ  1  ประตู ความสะดวกสบายในการ สาธารณสุขฯ

คลองตัวยิ่งขึ้น มารับบริการดานสุขภาพ

44  โครงการจัดทํารางรองรับ  - เพื่อรองรับน้ําฝนที่ไหลจากหลังคา  -มีรางรองรับน้ําฝนอาคาร 5,000           - -  ทําใหบริเวณพื้นที่บริการ กอง
น้ําฝนอาคารกองสาธารณสุขฯ ความยาวไมนอยกวา  14   เมตร กองสาธารณสุขฯ 1 แหง ประชาชนไมมีน้ําทวมขัง สาธารณสุขฯ

45 โครงการจางเหมาฆาสัตว  - เพื่อใหการฆาสัตวและการ  - จางบุคคล จํานวน 2 คน        135,600         135,600         135,600  - มีพนักงานปฏิบัติงาน กอง
ในโรงฆาสัตวืมาตรฐาน ชําแหละเนื้อสัตวมี ปฏิบัติงานฆาสัตว และชําแหละ ประจําในโรงฆาสัตว สาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองบานไผ ประสิทธิภาพและพอเพียงตอ เนื้อสัตว และฆาชําแหละเนื้อสัตว

การใหบริการประชาชน มีมาตรฐาน

46 โครงการจางเหมาทําความ  -เพื่อใหอาคารสาธารณสุขฯมี  -จางบุคคล จํานวน 1 คน  ทําความ 76,800         76,800         76,800          -กองสาธารณสุขฯมีอาคารที่ กอง
สะอาดอาคารสาธารณสุขฯ ความสะอาดและเกิดความประทับ สะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ  สะอาดเปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุขฯ

ใจ ตอประชาชนที่มาติดตอราชการ ชั้นบน  ชั้นลาง รวมถึงหองสุขา และเกิดความประทับใจตอ 
ทั้งหมดในอาคารรวมพื้นที่ ประชาชนที่มาติดตอราชการ
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

47 โครงการจางเหมาปรับปรุงหองสุขา  -เพื่อปรับปรุงหองสุขาเดิมที่ชํารุดให  -ปรับปรุงหองสุขาชั้นลาง  จํานวน 2  80,000          -อาคารกองสาธารณสุขฯมี กอง
อาคารกองสาธารณสุขฯ ถูกสุขลักษณะ หอง  ของอาคารกองสาธารณสุขฯ หองสุขาบริการประชาชนที่ สาธารณสุขฯ

ถูกสุขลักษณะ

48 โครงการสํารวจขอมูล  - เพื่อจัดทําและสํารวจขอมูลพื้นฐาน  - จัดอบรมผูนําชุมชน กรรมการ 100,000       100,000       100,000        -รับทราบปญหาของ กองสวัสดิการ

ความจําเปนพื้นฐาน ของชุมชนภายในเขตเทศบาล นํามา ชุมชนเพื่อสํารวจ จปฐ ในชุมชน   ประชาชนภายในเขต
  ้ ื  ไวิเคราะหสภาพปญหาดานตางๆ ทัง  26  ชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ

49 โครงการจัดหาครุภัณฑ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อกลองดิจิตอล  ความละ 15,000         15,000         15,000          - เจาหนาที่มีประสิทธิภาพ กองสวัสดิการ

กองสวัสดิการ ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ เอียดไมนอยกวา  12  ลานพิกเซล ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
เปนกลองคอมแพค (Compact
Digital  Camera)  มีระบบแฟลช
ในตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อ
บันทึกขอมูลไดอยางสะดวกเมื่อ
ขอมูลเต็ม  หรือเมื่อตองการเปลี่ยน
สามารถโอนถายขอมูลจากกลอง
ไปยังเครื่องคอมพิวเตอรได
มีกระเปาบรรจุกลอง

 - จัดซื้อจอคอมพิวเตอร ขนาด 8,000 8,000 8,000

      5-1, , ,
ไมต่ํากวา  18  นิ้ว
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

50 โครงการจัดหาครุภัณฑกองวิชาการ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้ออุปกรณไฟววอล (Firewall) 50,000          -  -  -การเพิ่มประสิทธิภาพใน กองวิชาการฯ
และแผนงาน ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ   จํานวน 1 ชุด การปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

 - จัดซื้อซอฟแวรคอมพิวเตอรโปรแกรม  - 100,000        - 
บริหารงานสารบรรณและโปรแกรม
ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทองถิ่น

 - จัดซื้ออุปกรณซอฟแวร
คอมพิวเตอรการบริหารระบบ  - 100,000        - 
เครือขายองคกร

 -จัดซื้อไมคลอยที่มีคุณภาพ 20,000          -  - 
จํานวน   1  ชุด

51 โครงการปรับปรุงชั้นเก็บเอกสาร  -เพื่อใหชั้นเก็บเอกสารมีความ  -จางเหมาจัดทําปรับปรุงชั้นเก็บ 80,000  -  -  -การจัดเก็บเอกสารมีความ งานธุรการ
ติดผนัง มิตชิดดูสวยงามเอกสารมีความ เอกสารติดผนังพรอมประตูปดเปด  เรียบรอยและสวยงาม  กองวิชาการฯ

เปนระเบียบปลอดภัยและสามารถ ชั้นวางตามแบบเทศบาลกําหนด สามารถคนหาเอกสาร 
เก็บเอกสารไดมากขึ้น ไดงายขึ้น       5-1222



ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

52 โครงการติดตามและประเมินผล  -เพื่อติดตามผลการดําเนินงานการ  -จัดการประชุมติดตามประเมินผล 70,000          -  -  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองวิชาการฯ
การ พัฒนาทองถิ่น พัฒนาทองถิ่นในดานตางๆ การพัฒนาทองถิ่นตามหลักเกณฑ ปฏิบัติงาน

 -เพื่อนําผลการติดตามมาวิเคราะห ของตัวชี้วัด
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา  -สงเสริมและสนับสนุนการติดตาม 

และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
รวมไปถึง การฝกอบรมใหความรู 
ใ ัในทุกระดับ

53 โครงการปรับปรุงรถประชาสัมพันธ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ  -ปรับปรุงระบบเครื่องเสียงของรถ 50,000          -  -  -ประสิทธิภาพการปฏิบัติ กองวิชาการฯ
ประชาสัมพันธงานและกิจกรรมของ ประชาสัมพันธใหมีประสิทธิภาพ งานของเทศบาลเพิ่มขึ้น
เทศบาลเมืองบานไผ ที่พรอมใชงาน
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  -เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ -พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 50,000     50,000      50,000      บุคลากรภายในองคกรมีวินัย สํานักปลัดฯ

แกพนักงานและลูกจาง เขาใจเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม ลูกจาง และครูเทศบาล คุณธรรมจริยธรรม
บุคลการประพฤติตนอยูใน
ระเบียบของขาราชการ ประพฤติ

  ตนอยูในศิลธรรมอันดี และเกิด
ความสามัคคีในหนวยงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่มา

2 โครงการเพิ่มพูนความรู ทักษะ  -เพิ่มพูนความรูใหพนักงาน -จัดฝกอบรมสัมมนา ใหแก คณะ 700,000    700,000    700,000    เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ลูกจางและครูเทศบาล มีทักษะ ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ และประสิทธิภาพในการทํางาน พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงาน
ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพิ่มขึ้น จาง ประมาณ 300 คน และทัศน
พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ศึกษาดูงานนอกสถานที่
และครูเทศบาล

3 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  -เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแก -ใหรางวัลผูมีผลการปฏิบัติงาน 10,000     10,000      10,000      ผูปฏิบัติงานมีขวัญ สํานักปลัดฯ
ผูปฏิบัติงานภาคสนามดีเดน ผูปฏิบัติงาน โดยยกยองเชิดชูผู ภาคสนามดีเดน กําลังใจในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพื่อเปน
ตัวอยางใหแกผูอื่นปฏิบัติงาน

4 โครงการใหทุนการศึกษาระดับ  -เพื่อจายเปนทุนการศึกษาระดับ -ผูบริหารทองถิ่น สมาชิสภาทองถิ่น ไมเกิน0.56 ไมเกิน0.56 ไมเกิน0.56 -เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ
ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เจาหนาที่ทองถิ่น พนักงานจาง ของรายได ของรายได ของรายได ดานการบริการและ

      5-ปรญญาตรและระดบปรญญาโท ปรญญาตรและระดบปรญญาโท เจาหนาททองถน พนกงานจาง  ของรายได ของรายได ของรายได ดานการบรการและ
การศึกษาภาคพิเศษ สถาบันการศึกษาที่มีขอตกลง รวมตลอดถึงลูกจางองคกรปกครอง ประจําป ประจําป ประจําป การใชบริการของประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรม สวนทองถิ่น งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
สงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่ง
ผูรับทุน คือ ผูบริหารทองถิ่น
สมาชิกสภาทองถิ่น จนท.ทองถิ่น
พนักงานจาง รวมตลอดถึง
ลูกจางของอปท.

5 โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู  ทักษะ อบรมเพิ่มพูนความรูใหเจาหนาที่เ จัดอบรมใหความรูแกเจาหนาที่ 30,000 30,000 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน งานรักษา
ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน เทศกิจมีทักษะและมีประสิทธิภาพ เทศกิจจํานวน15 คนและทัศนศึกษา ความสงบ

ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ดูงานนอกสถานที่

6 โครงการอบรมใหความรูและ เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ จัดอบรมเพื่อใหความรูแกเจาหนาที่ 50,000      50,000        50,000        เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองคลัง
เสริมสรางจริยธรรมแกผูปฏิบัติงาน และเสริมสรางจริยธรรม ผูปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน  อปท. ที่ ปฏิบัติงาน
ดานการเงินฯ การจัดเก็บรายได ในการปฏิบัติงานและการ ไดรับรางวัล อปท.ที่มีความพยายาม
งานแผนที่ภาษีฯ และงานพัสดุ บริการประชาชน ในการจัดเก็บภาษี

7 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดฝกอบรมใหความรูในการปฏิบัติ 40,000      40,000        40,000        เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ กองคลัง
การปฏิบัติงานพัสดุ การปฏิบัติงาน งานพัสดุใหแกพนักงานเทศบาลและ งานดานพัสดุประชาชนมี (งานพัสดุ)

เพื่อใหความรูเรื่องการจัดซื้อ ชุมชนที่รวมเปนคณะกรรมการ สวนรวมดานการพัสดุเกิด
จัดจางใหแกพนักงานและชมชนที่ จัดซื้อ/จัดจาง ความโปรงใสตรวจสอบได

      5-9จดจางใหแกพนกงานและชุมชนท จดซอ/จดจาง ความโปรงใสตรวจสอบได
รวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจาง
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษา  - เพื่อสงเสริมใหครูไดเพิ่มพูน - จัดอบรมพนักงานครูเทศบาล 500,000    500,000    500,000    - เพิ่มทักษะการเรียน กองการศึกษา
ดูงานภายในประเทศและ ความรูความเขาใจดานวิชาการ ลูกจาง  และบุคลากรทางการศึกษา การสอน
ตางประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการเรียน ผูเกี่ยวของที่มีสวนรวมในการจัดการ

การสอน  และแลกเปลี่ยนความรู ศึกษาของเทศบาล  จํานวน  100  คน
และประสบการณ 1รุนไปทัศนศึกษาดูงานตางประเทศ

9 โครงการฝกอบรม/ทัศนศึกษา   เพื่อสงเสริมการเรียนรใหแกเด็ก   จัดอบรมเด็กและเยาวชนทั้งใน        50 000          50 000          50 000 เด็กและเยาวชนไดรับการ กองการศึกษา9 โครงการฝกอบรม/ทศนศกษา  - เพอสงเสรมการเรยนรูใหแกเดก  - จดอบรมเดกและเยาวชนทงใน        50,000          50,000          50,000 เดกและเยาวชนไดรบการ กองการศกษา
แหลงเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชน และเยาวชน และนอกระบบโรงเรียนจํานวน พัฒนาโดยการฝกอบรมและ

100คน1รุนนําไปทัศนศึกษา ศึกษาสถานการณจริง
แหลงเรียนรู1ครั้ง

10 โครงการพัฒนาศักยภาพครู  - เพื่อเปลี่ยนพฤติกรมการสอนของ - จัดประกวดผลงาน/สื่อ/นวัตกรรม 100,000    100,000    100,000    - ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการ กองการศึกษา
พนักงานครูและลูกจาง - จัดหาศึกษานิเทศกมานิเทศ สอนโดยใชเด็กเปนศูนยกลาง

การเรียนการสอนของโรงเรียน
เทศบาลตลอดปการศึกษา

11 คาพัฒนาครู/ผูดูแลเด็ก/ครูอัตราจาง  - เพื่อใหพนักงานครู,ครอูัตราจาง  - พนักงานครู,ครูอัตราจาง,บุคลากร 252,000    252,000      252,000       - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาไดเขารับการ ทางการศึกษาของสังกัดเทศบาลฯ ในการปฏิบัติงาน

อบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ไดเขารับการอบรม
ปฏิบัติและพัฒนาการเรียนการสอน
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ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

12 โครงการอบรมพนักงานในการใชรถ  -เพื่อใหพนักงานขับรถยนตและ  -พนักงานขับรถยนตและเครื่อง 20,000      20,000        20,000         -พนักงานขับนถยนตและ กอง
ใชถนน ลดอุบัติเหตุ เครื่องจักรกลมีความรูความเขาใจ จักรกล พรอมทั้งผูที่เกี่ยวของ   เครื่องจักรกลมีความรูความ สาธารณสุขฯ

เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและวิธีการ จํานวน 80  คน เขาใจกฏหมายจราจรและ
ขับรถอยางถูกตองและปลอดภัย  -จางเหมาทําปายไวนิลเกี่ยวกับ วิธีบํารุงรักษาเครื่องยนตและ

กฏหมายจราจร เครื่องจักรกล

13 โครงการฝกอบรมและทัศนะศึกษาดงาน   เพื่อสงเสริมใหเกิดการวางแผน   ชมชนและองคกรสามารถกําหนด 600 000    600 000      600 000        สามารถแกไขปญหาไดถก ส ัส ิ13 โครงการฝกอบรมและทศนะศกษาดูงาน  - เพอสงเสรมใหเกดการวางแผน  - ชุมชนและองคกรสามารถกาหนด 600,000    600,000      600,000       - สามารถแกไขปญหาไดถูก กองสวสดการฯ

เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา พัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวมภาค แผนการพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวน ตอง ตรงกับปญหาที่แทจริง
คณะกรรมการชุมชนและองคกรในเขต รัฐและภาคประชาชนสรางเสริม รวมและบริหารจัดการภายใตหลัก และพัฒนาทองถิ่นได
เทศบาลเมืองบานไผ  ประจําป ภาวะผูนําในหลักธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ทําใหเกิดความรัก กับความตองการของ
งบประมาณ2554  (Good Governant)และสรางเสริม ความสามัคคีทํางานรวมกันอยาง ประชาชนคณะกรรมการ

การทํางานเปนทีมและความสามัคคี มีประสิทธิภาพ ชุมชนไดรับการยอมรับ เกิด
ของประชาชนในองถิ่นและแลก ความรักสามัคคีภายในชุมชน
เปลี่ยนความรูความเขาใจ และองคกร  องคกรมีความ
ประสบการณในการพัฒนาทองถิ่น เขมแข็งสามารถพึ่งตนเองได
ระหวางภาคสวนตางๆในสังคม

14 โครงการเสริมสรางศักยภาพภาคชุมชน  - เพื่อใหชุมชนสามารถมีการพัฒนา  - จัดอบรมใหความรูในการพัฒนา 100,000 100,000 100,000  - ใหประชาชนไดมีสวนรวม กองสวัสดิการฯ

ใหเขมแข็ง ดานบริหารจัดการ ดานสังคม และ ดานบริหารจัดการ สังคม การเมือง ในการชวยคิดชวยทํา ใชภูมิ
เศรษฐกิจของชมชนนําไปสความ และเศรษฐกิจของชมชน ปญญาทองถิ่นใหเกิดเปน

      5-เศรษฐกจของชุมชนนาไปสูความ และเศรษฐกจของชุมชน ปญญาทองถนใหเกดเปน
เปนอยูที่มั่นคงและยั่งยืน รูปธรรม
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ป 2554 ป 2555 ป 2556 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

15 โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยี  - เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ  -  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 20,000 20,000 20,000  - ผูเขาอบรมรูวิธีการใชงาน งานบริการและ

สารสนเทศแกบุคลากรในองคกร ในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณ  -  พนักงานเทศบาล/พนักงานครู    คอมพิวเตอรมากขึ้น เผยแพรวิชาการ

ไอทีอื่นๆ เทศบาลพนักงานจางตามภารกิจ    - ผูเขารับการอบรมสามารถ กองวิชาการฯ

 - เพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณ  ลูกจางทุกประเภท     ใชอุปกรณในการคนหา
     และทักษะการใชโปรแกรมคอม-     ความรูผานอินเตอรเน็ตได

 พิวเตอรตางๆ  - ความรูที่ไดสามารถนําไป
่ ่ - เพือใหมีความรูในการดูแลรักษา    พัฒนาระบบงานทีปฏิบัติ

   อุปกรณไอที และสามารถแกไข    ไดอยางมีประสิทธิภาพ
  ปญหาการขัดของของอุปกรณไอที  -  บุคลากรสามารถใช
 - เพื่อนําความรูที่ไดรับไปประยุกต    ทรัพยากร ดานไอทีที่มีอยู
 และพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีความ    อยางจํากัดรวมกันได  
ชํานาญ    อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
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สวนที่ 6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล 



 6-1 
สวนที่ 6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล 

 เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงาน
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้นเทศบาลเมอืงบานไผจึงจาํเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา 

สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2548  หมวด 6 ขอ 
28  ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงมีคณะกรรมการฯ
ประกอบจากหลายฝายดวยกันทั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน  หนวยงานที่เกีย่วของ  
ผูแทนหวัหนาสวนบริหาร  รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ   ที่ผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  ซ่ึงการที่คณะกรรมการมาจาก
หนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ  และผลของการประเมิน
สามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการ เพื่อนําไปใชในการแกไขหรอืปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของโครงการไดอยางแทจริง 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองบานไผ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกลาว  ขอ  29   ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว  ดังนี ้
1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                           2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                           3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ิน            
ตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศผล
การติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   ทั้งนี้ใหตดิประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาสามป 
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามปนัน้         คือ      การประเมินวามีการนําแผน 

พัฒนาสามปไปปฏิบัติอยางแทจริงเพยีงใด    และไดผลเปนอยางไรเพือ่ที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนได  
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ในขณะเดยีวกนัก็สามารถเกบ็รวบรวมขอมูลเพื่อใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนฉบับตอไปได ดังนั้นการที่จะ
ประเมินผลแผนในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน  เพื่อนําไปสูการ
วัดความสําเร็จ  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยนื
และตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนัน้ในขั้นตน เทศบาลเมืองบานไผ จึงตองตดิตามประเมินผลแผนพัฒนาสาม
ป ใหไดขอมูล   ขอเท็จจริง   อันนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบียนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
 การติดตาม   (Monitoring) 
 การติดตามนัน้ จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมกีารปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามป  ถึง
ระยะใดแลว ซ่ึงเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gantchart ที่จะทําให
หนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสามป มีการดําเนินการ
ในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมแผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตาม
การดําเนนิงานดังไดกลาวมาแลว 

 การประเมินผล (Evaluation) 
        การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวช้ีวัด 
(Indicators) เพื่อใชเปนกรอบในการประเมินเพื่อใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญใน 2 ระดับคือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ   

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงาน   
 

เกณฑและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria  and  indicators) 
และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการดําเนินงานใน
ภาพรวม  เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผลและการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร (Attributes) อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ
ลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน 
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         เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
เกณฑมาตรฐาน 
(Standard  criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1.สัมฤทธิผลและการบรรลุ 
   วัตถุประสงคของนโยบาย 

●  ผลผลิต 
●  ผลลัพธ 

ผลตางระหวางเปาหมายกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2.ความเสมอภาคและความเปน 
   ธรรมในสังคม 

● การเขาถึง 
● การจัดสรรทรัพยากร 
● การกระจายผลประโยชน 
● ความเสมอภาค 
 

ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร 
   ที่ไดรับจัดสรรตอคน 
ผลประโยชนที่แตละกลุม               

   เปาหมายไดรับในแตละครั้ง 
การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือ 

   การเลือกปฏิบัติที่เปนคุณ 
3. ความสามารถและคุณภาพใน 
การใหบริการ 

● สมรรถนะของหนวยงาน 
● ความทั่วถึงและเพียงพอ 
● ความถี่ในการใหบริการ 
● ประสิทธิภาพการใหบริการ 

พ้ืนที่เปาหมายและประชากร 
    กลุมเปาหมายที่รับบริการ 
จํานวนครั้งในการใหบริการ 
ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4.ความรับผิดชอบของหนวยงาน 
 
 
 

●  พันธกิจตอสังคม 
● ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
●  การใหหลักประกันความเสี่ยง 
●  การยอมรับขอผิดพลาด 

การจัดลําดับความสําคัญ 
ภารกิจและภารกิจรอง 
การตัดสินใจที่สะทอนความรับ         

   ผิดชอบ 
5.การสนองความตองการของ 
   ประชาชน 

●  การกําหนดประเด็นปญหา 
●  การรับฟงความคิดเห็น 
●  มาตรการ/กลยุทธในการ 
      แกไขปญหา 
●  ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

 ระดับการมีสวนรวม 
 การปรึกษาหารือ 
 การสํารวจความตองการ 

6.ความพึงพอใจของประชากร        
กลุมเปาหมาย 

●  ระดับความพึงพอใจ 
●  การยอมรับ / คัดคาน 
 
 

สัดสวนของประชากรกลุม         
เปาหมายที่พอใจหรือไมพอใจ 
ความคาดหวัง 
ผลสะทอนกลับ 

7.  ผลเสียหายตอสังคม ●  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก 
และทางลบ) 
●  ตนทุนทางสังคม 
 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 
คาเสียโอกาส 
ความขัดแยงทางสังคม 
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ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                     การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานคิดวาระบบ    
ติดตาม และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด  ดังนั้น  ระบบอืน่ๆ  ที่เกิดขึ้น
กอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน  และจะสงผลตอการ
ติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน  ดังนั้น  ระบบติดตามและประเมนิผลฯครั้งนี้มีกรอบแนวคดิตามแผนภาพดังนี้ 
 
    ระบบการจัดทําแผน         ระบบงบประมาณ          ระบบสังคม/ทองถิ่น          ระบบการเมือง            ระบบวัฒนธรรม 
 
 
  ปจจัยนําเขา 

-แผนปฏิบัติการ 
-งบประมาณ 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 
-การใชทรัพยากร 
-การดําเนินการตามแผน 
-การบริหารแผน 

ผลผลิต 
-ความสําเร็จของการ    
 ดําเนินงานตามแผนในเชิง 
 รูปธรรม 

ผลลัพธ 
-ความสําเร็จของการ 
 ดําเนินงานตามแผน 
 เมื่อเปรียบเทยีบกบั 
 วัตถุประสงค/ 
 เปาหมาย 

 
 
 
 
 

ระบบติดตาม ( Monitoring ) 
- Input  Monitoring 
- Performance  Monitoring 

ระบบประเมินผล ( Evaluation ) 
- ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 
  ของแผน 
- การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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


