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เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2555-2557) ภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548          
ไปแล้วน้ัน 
                 เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลเมืองบ้านไผ่  สามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้กําหนดไว้และสามารถนํา
แผนไปปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการของประชาชน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงได้ทําการเพิ่มเติม โครงการ/
กิจกรรม แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ฉบับที่ 1 เพื่อให้ครอบคลุมถึงความต้องการของ
ประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 4 ข้อ 22   
 

             หวังอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2555-2557) เพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม 
ฉบับที่ 1 จะเป็นประโยชน์ในการนําแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ  และเป็นเครื่องมือที่ใช้กําหนดทิศทางการ
พัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
     2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน 5 1,400,000 1 1,012,000 11 11,223,600     17 13,635,600
ครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
     2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 443,680       3 783,680 3 1,210,680       8 2,438,040

รวม 7 1,843,680 4 1,795,680 14 12,434,280     25 16,073,640
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ
     4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ -      -              -     -              2 1,366,650 2 1,366,650
ครอบคลุมทุกช่วงวัย

รวม -      -             -    -             2 1,366,650 2 1,366,650
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
     5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 3 1,080,800 3 1,080,800 3 1,080,800 9 3,242,400

รวม 3 1,080,800 3 1,080,800 3 1,080,800 9 3,242,400
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
     6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัยสะดวก รวดเร็วและครบวงจร 4 681,000 1 384,000 2 624,000 7 1,689,000
     6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของทอ้งถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 1 260,000 -     -              1 1,500,000       2 1,760,000

รวม 5 941,000 1 384,000 3 2,124,000 9 3,449,000
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
     7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 6 522,400 2 770,000 5 1,703,420 13 2,995,820

รวม 6 522,400 2 770,000 5 1,703,420 13 2,995,820
รวมทั้งสิ้น 21 4,387,880 10 4,030,480 27 18,709,150 58 27,127,510

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555- 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อทําการก่อสร้างท่อระบายน้ําให้ได้ ทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. โดย 1,325,000     ระบบระบายน้ําดีขึ้นน้ําไม่ กองช่าง
ค.ส.ล.ซอยก้าวหน้า (ชุมชนหลัก14) มาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง และ เริ่มจากซอยสุขสําราญไปทางทิศเหนือ ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัย

ระบายน้ําได้ดีขึ้น ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด ในการสัญจรไป-มา
φ 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ
10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาว
ท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 500.00 เมตร
พร้อมท่อ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด
φ 0.40 เมตร จํานวน 10 จุด รวมความ
ยาวท่อลอด 60.00 เมตร พร้อมบ่อพัก 
ค.ส.ล. จํานวน 10 บ่อ

2 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจรให้ได้ ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 110,250       ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ซอยแยก ถนนโพธิ์ชัย  มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง ถนนโพธิ์ชัยไปทางทิศตะวันตก เลี้ยวขวา ในการสัญจรผ่านไป-มา
ด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามวัดโพธิ์ชัย ปลอดภัยและเป็นการแก้ไขปัญหา ทางด้านทิศเหนือ ผิวจราจร กว้าง 2.50 ม.
(ชุมชนบ้านไผ่เก่า) จราจร ยาวประมาณ 84.00 ม. หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม.
พื้นทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรัง
กว้างตามสภาพ

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

3 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผวิจราจรให้ได้ ทําการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 181,100       ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ซอยแยกถนนเอี่ยมไพบูลย์  ด้าน มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง ถนนเอี่ยมไพบูลย์  ไปทางทิศตะวันตก ในการสัญจรผ่านไป-มา
ทิศตะวันตก ข้างบ้านประธานสุนิตย์ ปลอดภัยและเป็นการแก้ไขปัญหา ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ
(ชุมชนปอบิด) จราจร 138.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่

ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 345.00 ตร.ม. พื้นทาง
เดิมอัดบดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้าง
ตามสภาพ

4 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจรให้ได้ ทําการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 225,750       ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ซอยแยกถนนศรีบุญเรือง ซอย 3 มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง ถนนศรีบุญเรือง ซอย 3 ไปทางทิศใต้ ในการสัญจรผ่านไป-มา
ด้านทิศใต้ หน้า ห.จ.ก.บญุเจือ ปลอดภัยและเป็นการแก้ไขปัญหา ถึงถนนเลียบวัดโพธิ์กลาง ผิวจราจรกว้าง
เฟอร์นิเจอร์ (ชุมชนบ้านข่า) จราจร 2.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า 430.00 ตร.ม. พื้นทางเดิม
บดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ

5 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจรให้ได้ ทําการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 298,000       ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ถนนศรีบุญเรือง ซอย 1 มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง ถนนศรีบุญเรือง ไปทางทิศตะวันตก ถึง ในการสัญจรผ่านไป-มา
(ชุมชนบ้านข่า) ปลอดภัยและเป็นการแก้ไขปัญหา ถนนเลียบวัดโพธิ์กลาง ผิวจราจรกว้าง

จราจร 3.00 ม. ยาวประมาณ 189.00 ม. หนา
0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า
567.00 ตร.ม. พื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น
ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ

3

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

6 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผวิจราจรให้ได้ ทําการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 55,200         ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ  มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง ศรีชมมอญ ซอย1 ไปทางทิศตะวันออก ในการสัญจรผ่านไป-มา
ด้านทิศตะวันออก ซอยแยกที่ 2 ปลอดภัยและเป็นการแก้ไขปัญหา ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ
ข้างบ้าน ส.ท.บุญเหลือ จราจร 42.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.
(ชุมชนบ้านไผเ่ก่า) ไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม. พื้นทางเดิม

บดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ
7 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจรให้ได้ ทําการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 82,700         ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง

ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ  มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง ศรีชมมอญ ซอย1 ไปทางทิศตะวันออก ในการสัญจรผ่านไป-มา
ด้านทิศตะวันออก ซอยแยกที่ 1 ปลอดภัยและเป็นการแกไ้ขปัญหา ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ
ตรงข้ามมัสยิด (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) จราจร 63.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.

ไม่น้อยกว่า 157.50 ตร.ม. พื้นทางเดิม
บดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรังกว้างตามสภาพ

8 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจรให้ได้ ทําการขยายผิวจราจร ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 192,000       ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ถนนเลียบวัดโพธิ์กลาง มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง แยกตัดกับถนนโพธิ์กลาง ซอย 1/1 ไปทาง ในการสัญจรผ่านไป-มา
(ชุมชนโพธิ์สวรรค์) ปลอดภัย ทิศตะวันตก ถึง สะพานข้ามลําห้วยจิก 

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 1.00-2.50 เมตร
ยาวประมาณ 209.00 ม. หนา 0.15 ม.
หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 365.75 ตร.ม.
พื้นทางเดิมอัดแน่น

9 โครงการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างแท่นล้างรถ ทําการก่อสร้างแท่นล้างรถ ค.ส.ล.บริเวณ 100,000     เพื่อให้ได้ใช้แท่นล้างรถ กองช่าง
บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย สถานีกําจัดขยะมูลฝอย พร้อมติดตั้งเครื่อง ที่มีประสิทธิภาพ

ล้างรถแรงดันสูง ไม่น้อยกว่า 130 ปอนด์
เครื่องไดนาโม ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรง 4

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

10 โครงการก่อสร้างที่เก็บน้ําสํารอง เพื่อทําการก่อสร้างที่เก็บน้ําสํารอง ทําการก่อสร้างที่เก็บน้ําสํารอง ค.ส.ลพร้อม 100,000     เพื่อมีน้ําไว้ใช้อุปโภคบริโภค กองช่าง
ค.ส.ล.พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ํา พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ําสําเร็จรูป ติดตั้งถังเก็บน้ําสําเร็จรูป ขนาด 3,000 ลิตร
สําเร็จรูปบริเวณสถานีกําจัด จํานวน 2 ถัง ติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ 
ขยะมูลฝอยของเทศบาล 1 เครื่อง และเชื่อมระบบท่อน้ําเดิม

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย ทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,642,500     ระบบระบายน้ําดีขึ้นน้ําไม่ กองช่าง
ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 2 น้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ถนนเจริญสุข โดยเริ่มจากถนนโนนสว่าง ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัย

ไปทางทิศตะวันออก ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ในการสัญจรไป-มา
อัดแรงชั้น 3 ขนาด φ 0.40 ม. บ่อพัก
ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. พร้อมรางวี 
ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้าง
ยาวประมาณ 714.00 ม.

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย ทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,012,000   ระบบระบายน้ําดีขึ้นน้ําไม่ กองช่าง
ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 3 น้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ถนนเจริญสุข3 โดยเริ่มจากถนนโนนสว่าง ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัย

ไปทางทิศตะวันออก ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ในการสัญจรไป-มา
อัดแรงชั้น 3 ขนาด φ 0.40 ม. บ่อพัก
ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. พร้อมรางวี 
ค.ส.ล. ความยาวรวมบ่อพักทั้งสองข้าง
ยาวประมาณ 440.00 ตารางเมตร

5

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย ทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 2,111,100     ระบบระบายน้ําดีขึ้นน้ําไม่ กองช่าง
ค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ น้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ โดยเริ่มจาก ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัย

ถนนแจ้งสนิท ไปทางทิศตะวันออก ในการสัญจรไป-มา
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด
φ 0.60 ม.บ่อพักค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 ม.
พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อรวมบ่อพัก
ยาวประมาณ 681.00 เมตร

14 โครงการก่อสร้างโรงเก็บรถ  เพื่อใช้เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ -ก่อสร้างโรงเก็บรถขนาด 6.00 X 12.00 ม. 1,000,000   มีที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ กองช่าง
โรงเก็บวัสดุ ก่อสร้างรั้ว บ้านพัก -โรงเก็บวัสดุ ขนาด 6.00 X 8.00 เมตร
พร้อมระบบไฟฟ้า -บ้านพัก ขนาด  6.00 X  8.00  เมตร  
และระบบประปา -ระบบไฟฟ้าและระบบประปา

15 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล -ก่อสร้างบันไดขึ้นลงสระน้ํา 5,000,000     ภูมิทัศน์เทศบาลเมืองบ้านไผ่ กองช่าง
หลังเทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมืองบ้านไผ่ให้สวยงาม -ก่อสร้างหินเรียงลาดคอนกรีต สวยงาม

บริเวณรอบสระน้ํา
-ก่อสร้างทางเดิน ทางวิ่งและทาง
จักรยานยนต์
-ซุ้มศาลาพักผ่อน
-อาคารออกกําลังกายภายในร่ม
-ปลูกต้นไม้และจัดสวนหย่อมพร้อมระบบน้ํา

6

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับ
(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย ก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยอินทร 122,000     ระบบระบายน้ําดีขึ้นน้ําไม่ กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยอินทรประชา น้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ประชา ฝั่งทางทิศใต้ โดยเริ่มจากถนน ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัย

สุขาภิบาล2 ไปทางทิศตะวันออก ท่อค.ส.ล. ในการสัญจรไป-มา
อัดแรงชั้น 3 ขนาด φ 0.40 ม. บ่อพัก
ค.ส.ล.ทุกระยะพร้อมรางวี ค.ส.ล. ความ
ยาวท่อรวมบ่อพักยาวประมาณ 53.00 ม.

17 โครงการปรับปรุงป้ายชื่อ 1.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้ายชื่อชุมชนทั้ง 26 ชุมชน 78,000       ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย กอง
ประจําชุมชน ของชุมชน ง่ายต่อการติดต่อประสาน สวัสดิการฯ

2.เพื่อสะดวกแก่การติดต่อ งาน
ประสานงาน

1,400,000  1,012,000  11,223,600  

7

รวม

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 จัดซื้อรถกระบะตอนเดียว -เพื่อใช้ในการรักษาความสะอาด รถกระบะดีเซล จํานวน 1 คน 479,000       การปฏิบัติงานรักษาความ งานกําจัด
ดีเซลคอมมอนเรล จํานวน 1 คัน (หน่วยเฉพาะกิจ) สะอาดมีประสิทธิภาพเพิ่ม ขยะมูลฝอยฯ

-เก็บกิ่งไม้/เศษขยะอินทรีย์ ขึ้นพื้นที่เมืองบ้านไผ่ กอง
-เก็บ/วางถังขยะ มีความสะอาดเป็นระเบียบ สาธารณสุขฯ
-สนับสนุนเครื่องมือในการพัฒนาเมือง

2 เครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้ -เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์ เครื่องสับย่อยกิ่งไม้และใบไม้ 100,000     -ได้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษ งานกําจัด
-เพื่อจัดทําปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 2 เครื่อง กิ่งไม้ ใบไม้ขยะอินทรีย์ ขยะมูลฝอยฯ

-ปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้อง กอง
กําจัดลดลง สาธารณสุขฯ

3 โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมแนว -เพื่อสร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการ -ประชุมคณะกรรมการแกนนํา 26 59,680     59,680       59,680        -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กอง
ใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมของภาค ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 2 ครั้ง จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขฯ

ประชาชน -ประชาสัมพันธ์โครกงารจัดการ -การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฝ่ายบริหารงาน
-เพื่อเพิ่มศักยภายในการจัดเก็บ สิ่งแวดล้อมแนวใหม่ 26 ชุมชน เก็บขนขยะมูลฝอยมีความ สาธารณสุข
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ -สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาค ครอบคลุมเพิ่มขึ้น งานรักษา
มูลฝอยชุมชน ประชาชนในการจัดเก็บค่าธรรม -เทศบาลมีรายได้จากการ ความสะอาด

เนียมเก็บขนขยะมูลฝอย            จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขน
จํานวน 26 ชุมชน   ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
-จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแลก -ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมใน
เปลี่ยนประสบการณ์การจัดการ เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
สิ่งแวดล้อมแนวใหม่ 1 ครั้ง ลดลง 8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที ่1

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา



แนวทางการพัฒนาที่ 2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

4 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมี -เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน -ชุมชนดําเนินการจัดเก็บค่า 384,000    624,000     672,000       -ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กอง
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ ในการจัดการสิ่งแวดล้อม ธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย จัดการสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขฯ
สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายไดใ้ห้กับ -เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน จาก เอง จํานวน 26 ชุมชน อัตราความ -การจัดเก็บค่าธรรมเนียม ฝ่ายบริหารงาน
ชุมชน การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บ ครอบคลุมร้อยละ 60, 65 และ เก็บขนขยะมูลฝอยมีความ สาธารณสุข

ขนขยะมูลฝอยและการจัดการ ร้อยละ 70 ตามลําดับ ครอบคลุมเพิ่มขึ้น งานรักษา
สิ่งแวดล้อม -ประชาชนมีรายได้ จากการจัด -ประชาชนมีรายได้ จาก ความสะอาด
-เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการจัด เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
เก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนขยะ มูลฝอย อัตราร้อยละ 40 ของ การเก็บขนขยะมูลฝอย
มลุฝอยโดยชุมชน เงินค่าธรรมเนียมฯ ที่จัดเก็บได้

443,680   783,680     1,210,680    

9

รวม

งบประมาณและที่มา



แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อรถกระบะ  - เพื่อใช้บริการรับส่งนักเรียน จัดซื้อรถกระบะบรรทุก 6 ล้อ จํานวน 1 คัน 1,200,000  - บุคลากรทางการศึกษา กอง
บรรทุก 6 ล้อ จํานวน 1 คัน ของโรงเรียนในสังกัด พร้อมติดตั้งหลังคา ครู นักเรียน ได้รับความ การศึกษา
พร้อมติดตั้งหลังคา เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการ สะดวกเพิ่มมากขึ้น

จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ในการเดินทางร่วม
แข่งกีฬา  เข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมต่าง ๆ
เนตรนารี ทัศนศึกษา เข้าร่วม
แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัด
การศึกษาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่

2 โครงการจัดหาเครื่องออก เพื่อจัดหาอุปกรณ์และสถาน จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง จํานวน 6 ชุด 166,650       มีอุปกรณ์และสถาน กอง
กําลังกายกลางแจ้ง ให้กับ ที่ออกกําลังกายกลางแจ้งให้ 1. เครื่องบริหารหลังสะโพกและไหล่ ที่ออกกําลังกายกลางแจ้งให้ การศึกษาฯ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กับเด็ก นักเรียน นักศึกษาทั้ง 2. เครื่องบริหารข้อเข่า กับเด็ก นักเรียน นักศึกษาทั้ง

ในระบบและนอกระบบ 3. เครื่องดึงไหล่ ในระบบและนอกระบบ 
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 4. ลู่วิ่งอเนกประสงค์ เยาวชน และประชาชนทั่วไป

5. เครื่องบริหารแขน ไหล่ และหน้าท้อง
6. เครื่องบริหารสะโพก

-        -        1,366,650    10

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ

รวม



ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนา เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้กับ จัดตั้งกลุ่มพัฒนาอาชีพในเขตเทศบาล 400,000       400,000       400,000       ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น กอง
รายได้ในชุมชนในเขตเทศบาล ประชาชน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้าน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ในการฝึก และเพียงพอต่อการยงัชีพ สวัสดิการฯ

การอาชีพให้กับประชาชน เพื่อองค์กร  อบรม และจัดอบรมกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนมีประสบการณ์และสร้างความ กลุ่มคณะกรรมการชุมชน กลุ่มสตรี
เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมอาชีพจาก แม่บ้าน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 โครงการแก้ปัญหาความยากจน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีอาชีพหรือ จ้างนักเรียน/นักศึกษา เพื่อสร้าง 580,800       580,800       580,800       นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ กอง
รายได้ในระหว่างปิดภาคเรียนและไม่ปิด รายได้ให้กับนักเรียนในวันปดิภาค ในช่วงปิดภาคเรียน สวัสดิการฯ
ภาคเรียน ลดปัญหาการว่างงานของเด็ก เรียนหรือกําลังศึกษาอยู่
และเยาวชนในเขตเทศบาล

3 โครงการจัดซื้อปุ๋ยส่งเสริมอาชีพ เพื่อจัดซื้อปุ๋ยให้ชุมชนในการดําเนินการ จัดซื้อปุ๋ยให้ชุมชนทั้ง 26 ชุมชน 100,000       100,000       100,000       ประชาชนได้รับการช่วย กอง
และพัฒนารายได้เกษตรกร ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ในด้านการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เหลือด้านประกอบอาชีพ สวัสดิการฯ

1,080,800    1,080,800    1,080,800    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา

รวม



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที ่6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย  สะดวก  รวดเร็วและครบวงจร     
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกออกจัดเก็บ 150,000     เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ กองคลัง
การจอดยานยนต์ จัดเก็บรายได้ ค่าธรรมเนียมฯ วันละ 200 บาท รายได้ มีความเป็นระเบียบ

จํานวน 2 คน เรียบร้อยในการจอดยานยนต์
2 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอก -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 384,000     384,000     384,000    งานมีประสิทธิภาพและทัน กองคลัง

ช่วยปฏิบัติงานกองคลัง ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ในงานผลประโยชน์ 3 คน ตามกําหนดเวลา
-เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณงานที่ งานการเงินและบัญชี 1 คน บริการประชาชนได้ดีและ
เพิ่มมากขึ้น งานพัสดุ 1 คน โดยจ้างเหมา รวดเร็วขึ้น
-เพื่อช่วยเหลือคนว่างงาน รายเดือน เดือนละ 6,400 บาท

3 โครงการจัดซื้อเต้นท์ เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี งานประเพณีต่างๆ จัดซื้อเต้นท์ จํานวน 20 หลัง 240,000    เพื่อให้งานต่างๆ ของเทศบาล กองช่าง
ของเทศบาลและเพื่อบริการประชาชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

4 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า เพื่อใช้สําหรับตัดหญ้าภายใน -จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาย 72,000      ภายในเขตเทศบาลสะอาด กองชา่ง
เขตเทศบาล เครื่องยนต์ขนาด1.5 แรงม้า ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า 30 ซีซี.จํานวน3เครื่อง
-จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบเข็น เครื่อง
ยนต์ขนาดไม่ต่ํากว่า 5 แรงม้า เส้นผ่าศูนย์
กลางของล้อ ประมาณ 26 นิ้ว ความจุ
ถังน้ํามันเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร
จํานวน 2 เครื่อง

5 โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้า เพื่อใช้ในงานรัฐพิธี งานประเพณีต่างๆ จัดซื้อเสาไฟฟ้า ค.ส.ล.ยาว 9 เมตร 75,000      เพื่อให้งานต่างๆ ของเทศบาล กองช่าง
ของเทศบาลและเพื่อบริการประชาชน จํานวน 30 ต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

681,000 384,000 624,000

12

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา

รวม



ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สาย เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ติดตั้งหอกระจายข่าวแบบไร้สาย 1,500,000   ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ฝ่ายบริการ

พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียง ทางท้องถิ่นและข่าวสารที่เป็นประโยชน์ พร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียง ได้อย่างทั่วถึง และเผยแพร่
แบบไร้สาย อย่างครอบคลุมและทั่วถึง แบบไร้สาย ประกอบด้วยชุดแม่ข่าย วิชาการ

จํานวน 1 ชุด และชุดลูกข่าย จํานวน กองวิชาการฯ
ไม่น้อยกว่า 26 ชุด

2 โครงการขยายเขตหอกระจาย 1.เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ ขยายเขตหอกระจายข่าวชุมชนใน 260,000     ช่วยให้ชุมชนในเขตเทศบาลได้ กอง
ข่าวในชุมชน ครอบคลุมทุกพื้นที่ในชุมชนเขตเทศบาล เขตเทศบาลพร้อมปรับปรุงอุปกรณ์ รับรู้ข้อมูลข่าวสารครอบคลุม สวัสดิการฯ

2.เพื่อเป็นการสร้างแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกพื้นที่และสร้างแหล่งข้อมูล
ได้เผยแพร่ในชุมชนครบถ้วน ข่าวสารได้เผยแพร่ในชุมชนครบ
3.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพข้อมูล ถ้วน พร้อมพัฒนาศักยภาพข้อมูล
ข่าวสารระหว่างเทศบาลสู่ชุมชน ข่าวสารระหว่างเทศบาลสู่ชุมชน

260,000    -          1,500,000  
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รวม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา
แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสํารวจข้อมูลความจําเป็น เพื่อจัดทําและสํารวจข้อมูลพื้นฐาน จัดอบรมผู้นําชุมชน เพื่อสํารวจ จปฐ. 100,000  100,000  100,000    รับทราบปัญหาของประชาชน กอง
พื้นฐาน ของชุมชนภายในเขตเทศบาลนํามา ในเขตเทศบาล ทั้ง 26 ชุมชน ภายในเขตเทศบาลเมือง สวัสดิการฯ

วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่างๆ บ้านไผ่
2 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ 72,400   เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองช่าง

พร้อมปริ้นเตอร์ ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ชุด ปฏิบัติงาน
3 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอี้ 123,420    เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองช่าง

เก้าอี้ ระดับ 3,5,6,7 ปฏิบัติงาน ระดับ 3,5,6,7 จํานวน 4 ชุด ปฏิบัติงาน
4 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อรถยนต์แบบดับเบิ้ลแคบ มีน้ําหนัก 700,000    เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองช่าง

ขนาด 1 ตัน ปฏิบัติงาน บรรทุกไม่ต่ํากว่า 1 ตัน ปริมาตรกระบอก ปฏิบัติงาน
สูบไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี มีช่องว่างที่นั่ง
1 ตอน พร้อมประตูข้างละ 1 บาน
กระจกประตูหมุนขึ้นลงได้ พร้อมยาง
ปูพื้น หลังคาเป็นชิ้นเดียวกันตลอด

5 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้บรรยากาศในห้องทํางาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 60,000      การทํางานของเจ้าหน้าที่และ กองคลัง
ของกองคลังดีขึ้น มาตรฐาน มอก. ขนาด 32000 BTU ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

จํานวน 1 เครื่อง พร้อมติดตั้ง มีความสะดวกสบายขึ้น
6 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี เพื่อให้บริการประชาชนที่มาติดต่อ จัดซื้อโทรทัศน์สี ชนิดจอภาพ LCD 25,000   ประชาชนมีความพึงพอใจ กองคลัง

ราชการได้ดูติดตามข่าวสารทางสื่อทีวี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว และได้รับทราบข่าวสาร
ทางสื่อทีวี

14

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบ้านไผ่



ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อปรับปรุงรถขุดตีนตะขาบ 250,000  การปฏิบัติงานรถขุดตีนตะขาบ กองช่าง
รถตักหน้า-ขุดหลัง ปฏิบัติงานของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 472 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

8 โครงการจัดซื้อป้ายเตือนท้ายรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ จัดซื้อป้ายเตือนท้ายรถไฟฟ้า 3 คัน 60,000   เพื่อความปลอดภัยในการใช้ กองช่าง
ใช้ถนน ป้ายเตือนท้ายรถดูดโคลน 1 คัน รถใช้ถนน

9 โครงการจัดซื้อป้ายเตือนท้ายรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในขณะ จัดซื้อป้ายเตือนท้ายรถดูดฝุ่น 15,000   มีความสะดวก ปลอดภัย กอง
ดูดฝุ่น ปฏิบัติงาน จํานวน 1 คัน ในขณะปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

10 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ -ใช้ในการเก็บขนขยะมูลฝอยใน -จัดซื้อรถเก็บขยะขนาดเล็ก 1 ตัน 670,000  670,000    ประสิทธฺภาพในการปฏิบัติงาน กอง
-ซื้อรถเก็บขนขยะขนาดเล็ก 1 ตัน ชุมชนตามถนนและซอยแคบ จํานวน 2 คัน เพิ่มขึ้น สาธารณสุขฯ
-เครื่องย่อยกิ่งไม้ -ใช้ในการย่อยกิ่งไม้ เพื่อนําไปจัดทํา -จัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ 50,000      ปริมาณขยะอินทรีย์ลดลง

ปุ๋ยหมักชีวภาพ จํานวน 1 เครื่อง
522,400  770,000  1,703,420  
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