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เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแก่น
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สรุปโครงการ
ที่จะดําเนินการภายในปีงบประมาณ 2555

                            
จัดทําโดย

งานจัดทํางบประมาณ   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแก่น



 
คํานํา 

 
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ไปแล้วนั้น 

 

เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) เทศบาลเมืองบ้านไผ่  สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้กําหนดไว้และสามารถนํา
แผนไปปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงได้ทําแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 2 เพื่อให้ครอบคลุมถึงความ
ต้องการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 4 ข้อ 22   
 

             หวังอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2556-2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 2 จะเป็นประโยชน์ในการนําแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ  และเป็นเครื่องมือที่ใช้
กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู ่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน -       -            6 1,624,000   3 49,421,000     9 51,045,000    
      ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม 
2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 410,000      1 450,000     4 141,898,000   7 142,758,000   

รวม 2 410,000     7 2,074,000  7 191,319,000  16 193,803,000   
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์   
3.2  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 1 422,000      1 15,000       1 15,000           3 452,000        

รวม 1 422,000     1 15,000      1 15,000          3 452,000        
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส  และบริการขั้นพื้นฐาน 1 100,000      1 100,000     1 100,000         3 300,000        
      ของรัฐบาล

รวม 1 100,000     1 100,000    1 100,000        3 300,000        
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 3 146,850      1 100,000     1 100,000         5 346,850        
      และการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 8 1,533,700   2 1,056,000   1 200,000         11 2,789,700      

รวม 11 1,680,550  3 1,156,000  2 300,000        16 3,136,550      
รวมทังสิน 15 2,612,550  12 3,345,000  11 191,734,000  38 197,691,550   

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์

1



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจรให้ได้ ทาํการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง -         53,000       -              ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง

ซอยแยก  ซอยยิ่งยงอุทิศ มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนน 2.50 เมตร ยาวประมาณ 40.00 เมตร ในการสัญจรผ่าน ไป-มา
ด้านทิศใต้ (หน้าบ้านครูสมร) อย่างปลอดภัยและเป็นการแก้ไข หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต

ปัญหาจราจร ไม่น้อยกว่า 100.00 ตารางเมตร พื้นทาง
เดิมบดอัดแน่นไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ย
ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามแบบ
แปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อเพิมประสิทธิภาพในการระบาย ทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย -         540,000     -              ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ําไม่ กองช่าง
ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้าพัฒนา น้ําและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขัง ก้าวหน้าพัฒนา โดยเริ่มจากซอยเชื่อม ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัย

ซอยประปา 1 - ซอยแก้วทรานีไปทาง ในการสัญจร ไป-มา
ทิศตะวันออก ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง
ชั้น 3 ขนาด φ 0.40 เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.
ทุกระยะ 10.00 เมตร พร้อมรางวี ค.ส.ล.
ความยาวท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 215.00 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง เพื่อทําการก่อสร้างขยายผิวจราจร ทําการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง โดยเริ่มจาก -         146,000     -              ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ซอยแยกถนนแจ้งสนิท ด้านทิศเหนือ ให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ เขตทางหลวงแผ่นดิน สายแจ้งสนิทไปทาง ในการสัญจรผ่านไป-มา
(ข้างเรืองศิริฟาร์ม) ถนนอย่างปลอดภัย ทิศเหนือ  ทําการถมดินพร้อมปรับเกลี่ย

หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร พร้อมลงลูกรังปรับ
เกลี่ยหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ขนาดกว้างเฉลี่ย
4.00 เมตร ยาวประมาณ 180.00 ม.หรือพื้น
ที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 720 ตรม.รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

4 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจร ให้ได้ โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง -         295,000     -              ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนน 4.00 เมตร ยาวประมาณ 140.00 เมตร ในการสัญจรผ่านไป-มา
ถึงบ้านหนองน้ําใส (สายหน้าวัด อย่างปลอดภัยและเป็นการแก้ไข หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
สว่างชัยศรี) ปัญหาจราจร ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พื้นทาง

เดิมบดอัดแน่นไหล่ทางลูกรังกว้างตาม
สภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง
เทศบาลกําหนด

5 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจร ให้ได้ โดยทาํการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง -         295,000     -              ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ซอยแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนน 3.50 เมตร ยาวประมาณ 160.00 เมตร ในการสัญจรผ่านไป-มา
หมายเลข 23 ถึงบ้านหนองนกเขียน อย่างปลอดภัยและเป็นการแก้ไข หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
(คุ้มใหม่) ปัญหาจราจร ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พื้นทาง

เดิมบดอัดแน่นไหล่ทางลูกรังกว้างตาม
สภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง
เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

6 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจร ให้ได้ โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้าง -         295,000     -              ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ซอยแยกถนนทางหลวงแผ่นดิน มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนน 3.50 เมตร ยาวประมาณ 160.00 เมตร ในการสัญจรผ่านไป-มา
หมายเลข 23 ถึงบ้านหนองนกเขียน อย่างปลอดภัยและเป็นการแก้ไข หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจรคอนกรีต
(คุ้มงาม) ปัญหาจราจร ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร พื้นทาง

เดิมบดอดัแน่นไหล่ทางลูกรังกว้างตาม
สภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทาง
เทศบาลกําหนด

7 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพ  - ทําการก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต -         -            30,200,000  - ระบบระบายน้ําดี กองช่าง
คอนกรีต และวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมใช้งานได้ ขยายผิวจราจรพร้อมปูยางแอสฟัสท์ติก ขึ้น น้ําไม่ท่วมขัง
พร้อมทางเท้าและขยายความกว้าง คอนกรีตทับผิวจราจรเดิมพื้นที่ปูยาง ประชาชนปลอดภัยใน
สะพาน ค.ส.ล.ถนนแจ้งสนิท แอสฟัสท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย0.05ม. การสัญจรไป-มา
(บ้านไผ่ - บรบือ) กว้าง 30.00 ม.ยาวประมาณ 950 ม. พร้อม

ทางเชื่อมและทางแยก หรือคิดพื้นที่ปูยาง
แอสฟัสท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31,830 
ตร.ม. และวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง
ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.00 ม. พร้อม
บ่อพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ ประมาณ 10.00 ม.
ความยาวท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. รวมบ่อพัก
ทั้งสองฝั่ง  ยาวประมาณ 1,900 เมตร
ก่อสร้างคันหินและทางเท้าติดตั้งโคมไฟฟ้า
แสงสว่าง ตีเส้นจราจร และขยาย
สะพาน ค.ส.ล. ข้ามลําห้วยทรายโดยขยาย
ช่องจราจรฝั่งซ้ายกว้าง 4.00 ม. และฝั่งขวา
กว้าง 8.00 ม. ความยาวข้างละ 35.00 ม.
รายละเอียดตามแปลนก่อสร้างที่ทาง
เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

8 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้มี  - ช่วงที่ 2 ทําการปรับปรุงซ่อมแซมถนน -         -            9,921,000  - ระบบระบายน้ําดี กองช่าง
ลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place สภาพพร้อมใช้งานได้ ลาดยาง โดยวิธี Pavement In - Place ขึ้น น้ําไม่ท่วมขัง
Recycling และขยายสะพาน ค.ส.ล. Recycling กว้าง 12.00 - 16.00 ม. ยาว  - ประชาชนปลอดภัย
และก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ประมาณ 283.00 ม.หนาประมาณ 0.10 ม. ในการสัญจรไป-มา
ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่ -ชนบท) และปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตบริเวณไหล่
ช่วงที่ 2 ทางและทางเชื่อม หนาประมาณ 0.10 ม.  

หรือคิดพื้นที่ปูยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า  3,512.00 ตร.ม.
พร้อมงานตีเส้นจราจรและขยายสะพาน 
ค.ส.ล. ข้ามลําห้วยจิกกว้างข้างละ 3.50 ม. 
ความยาวข้างละ 54.00 ม.และก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก
0.65-1.30 ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ฝาตะแกรง
เหล็กทุกระยะประมาณ 10.00 ม. ความยาว
รางระบายน้ําค.ส.ล.รวมบ่อพักทั้งสองข้าง
ยาวประมาณ 430.00 ม. รายละเอียดตาม
แบบแปลนก่อสร้างที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรให้มี  - ทําการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง -         -            9,300,000  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองช่าง
ลาดยางโดยวิธี Pavement In-Place สภาพพร้อมใช้งานได้ ช่วงที่ 3 โดยวิธี Pavement In - Place น้ําไม่ท่วมขัง
Recycling และก่อสร้างรางระบายน้ํา Recycling กว้าง 8.50 - 11.00 ม. ยาว  -ประชาชนปลอดภัยในการ
ค.ส.ล.ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่-ชนบท) ประมาณ 80.00 ม.ปูยางแอสท์ติกคอนกรีต สัญจรไป-มา
ช่วงที่  3 หนาประมาณ 0.10 ม. หรือคิดพื้นที่ปูยาง

แอสท์ฟัลท์ติกคอนกรีตรวมทั้งหมดไม่น้อย
กว่า 780.00 ตร.ม.พร้อมตีเส้นจราจร และ
ก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกว้าง 
0.50 ม.ลึก 0.65-1.75ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ฝาตะแกรงเหล็กทุกระยะประมาณ 10.00 ม.
ความยาวรางระบายน้ํา ค.ส.ล. รวมบ่อพักทั้ง
สองข้างยาวประมาณ 904.00 ม.และวาง
ท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเส้น
ผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 
ฝาตะแกรงเหล็กทุกระยะประมาณ 10.00 ม.
พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาวท่อระบายน้ํา 
ค.ส.ล.รวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ
194.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด

-        1,624,000  49,421,000  รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางพัฒนาที่  2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้างประตูพร้อมป้ายชื่อ  - เพื่อเป็นการปประชาสัมพันธ์  - ทําการการก่อสร้างประตูเหล็กบานเลื่อน  -        -        99,000  - เพื่อให้เกิดความสวยงาม กองช่าง

ทางเข้าสถานีกําจัดขยะสถานีกําจัด และอํานวยความสะดวกให้กับ จํานวน 1 ประตู พร้อมป้ายชื่อทางเข้าสถานี ภายในบริเวณสถานีกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเทศบาล ประชาชนที่มาติดต่อราชการ กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รายละเอียด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เมืองบ้านไผ่ บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ  - เพื่อความสวยงามภายใน  - ทําการปลูกต้นไม้ ทําสวนหย่อม -        -        99,000  - ยืดอายุการใช้งานที่ กองช่าง
สถานีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ฝั่งกลบขยะไปอีกอย่าง

และสิ่งปฏิกูล น้อย 7 ปี 
 - เพื่อผลิตปุ๋ยหมัก

3 โครงการปรับปรุงศูนย์จัดการมูลฝอย  - เพื่อปรับสภาพขยะมูลฝอย  -งานก่อสร้างบ่อฝังกลบที่3 งานระบบบําบัด -        -        141,250,000  -มีการปรับปรุงศูนย์จัดการ กองช่าง
รวมแบบครบวงจรเทศบาลเมือง ก่อนทําการฝังกลบและคัดแยก น้ําเสียงานบ่อสังเกตการณ์น้ําใต้ดินจํานวน ขยะมูลฝอยที่ครบวรจร
บ้านไผ่ ขยะที่ย่อยสลายได้นํามาทําเป็น 2 บ่อ และบ่อพักน้ํา รั้วคอนกรีตรอบบริเวณ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปุ๋ยหมัก ส่วนที่นําที่เหลือจะนํา  อาคารคัดแยกมูลฝอยอาคารหมักปุ๋ย อาคาร
ไปฝังกลบและกําจัดต่อไป เพื่อ บรรจุ - เก็บปุ๋ยหมัก อาคารเก็บมูลฝอย
ยืดอายุสถานที่ฝังกลบขยะ อันตราย ระบบระบายน้ํารอบบริเวณ งาน
มูลฝอยในปัจจุบัน ก่อสร้างถนนภายในบริเวณ ระบบไฟฟ้าภาย 

นอกอาคาร งานเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบ
คัดแยกรายละเอียด ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางพัฒนาที่  2.4  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงาน  - เพื่อควบคุมงานโครงการก่อ  -ควบคุมงานโครงการก่อสร้างระบบรวบรวม 400,000 450,000 450,000  - เพื่อควบคุมงานโครงการ กองช่าง
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ สร้างระบบรวบรวมและบําบัด และบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมือง น้ําเสียชุมชนเทศบาลเมือง  -ดําเนินการตรวจสอบแบบรายละเอียด บําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาล
บ้านไผ่ บ้านไผ่เป็นไปตามรูปแบบ ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย, เมืองบ้านไผ่ ให้เป็นไปตาม

ดําเนินการควบคุมงานก่อสร้าง,ดําเนินงาน รูปแบบและจัดทําคู่มือซ่อม
หลังก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบแปลน แซมดูแลระบบพร้อมจัดฝึก
ที่เทศบาลกําหนด อบรมเจ้าหน้าที่ของเทศบาล

และเป็นที่ปรึกษาหลังระบบ
บําบัดแล้วเสร็จ

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   -เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการ ดําเนินการทําความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ 10,000 -        -                -หน่วยงานราชการ เอกชน กอง
รักษ์ความสะอาด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เอกชนและประชาชนทุกภาคส่วน ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ และประชาชนทุกภาคส่วน สาธารณสุขฯ

ของเทศบาลเมืองบ้านไผ่  ร่วมกัน ร่วมกันรักษาความสะอาด
รักษาและพัฒนาภูมิทัศน์ เสริมสร้าง และพัฒนาภูมิทัศน์เสริม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ สรา้งความเป็นระเบียบ
ความสง่างามของบ้านเมือง เรียบร้อยและความสง่างาม
 -เพื่อเสริมสร้างจิตสํานึกและปลูก ของบ้านเมือง
ฝังจิตสํานึกและปลูกฝังวินัยให้
ประชาชนมีนิสัยในการรักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย

410,000 450,000 141,898,000  รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์   
แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการสถานประกอบการ สะอาด  -เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้มี สถานประกอบกิจการโรงงานเฟอร์นิเจอร์ -           15,000    15,000    สถานประกอบการปฏิบัติได้ถูกต้อง กอง

ปลอดภัย  อนามัย สิ่งแวดล้อมดี ระบบจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม โรงงานที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ไม้  ภายใน ในด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของโรงงาน สาธารณสุขฯ
ที่ดี เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่  -ลดปัญหาการเกิดเหตุร้องเรียน งาน
 -เพื่อสร้างจิตสํานึกให้ผู้ประกอบการ  -สภาวะแวดล้อมของชุมชนดีขึ้นและ สุขาภิบาลฯ
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการ ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมือง
ด้านสิ่งแวดล้อม บ้านไผ่มีอนามยัสิ่งแวดล้อมที่ดี

2 โครงการก่อสร้างพื้นสนามฟุตซอล เพื่อให้เด็กและเยาวชน  ประชาชน ดําเนินการก่อสร้างพื้นสนามฟุตซอล 422,000     -         -         เด็กและเยาวชน  ประชาชนมีสุขภาพ กอง
มีสถานที่ในการเล่นกีฬาฟุตซอล คอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยทําการถมดิน ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ห่างไกล การศึกษา
ส่งเสริมการออกกําลังกาย  รู้จักใช้ พร้อมปรับเกลี่ย กว้างประมาณ 25.00 จากยาเสพติดให้โทษ
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เมตร ยาวประมาณ 45.00 เมตร 

หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พื้นสนามฟุตซอล
คอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้างประมาณ 25.00
เมตร ยาวประมาณ 45.00 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.08 เมตร รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ทางเทศบาล
กําหนด ณ บริเวณสนามโรงเรียนเทศบาล
บ้านไผ่

422,000    15,000    15,000    

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น
9



ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่  5.2  พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน  ผู้ด้อยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้ประชาชนที่เป็นสมาชิกของ   -สมทบกองทุนเครือข่ายสวัสดิการ 100,000      100,000      100,000      สามารถช่วยเหลือสมาชิก กอง

กองทุน  ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับ เมืองบ้านไผ่ กองทุนให้มีสวัสดิการขั้น สวัสดิการฯ
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย การศึกษา พื้นฐาน  และแบ่งเบาภาระ
และอาชีพ  และสามารถเชื่อมโยง ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน
การพัฒนาในด้านอื่นๆ  ได้

100,000     100,000     100,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพและ เพื่อพัฒนางานด้านการจัดการ อบรมเพิ่มพูนศักยภาพและศึกษาดูงาน 34,930      -         -         พนักงานเทศบา ลูกจ้างประจํา กอง

ศึกษาดูงาน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และพนักงานจ้างปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เป้าหมาย  จํานวน 66 คน ประกอบด้วย ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก งานรักษา
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา  -คณะผู้บริหาร จํานวน 7 คน ยิ่งขึ้น ความสะอาด
พนักงานจ้างทั่วไป  และพนักงานจ้าง  -สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 18 คน
ตามภารกิจ  -พนักงานเทศบาล จํานวน 12 คน

 -ลูกจ้างประจํา จํานวน 18 คน
 -พนักงานจ้างทั่วไป จํานวน 4 คน
 -พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 7 คน

2 โครงการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพ เพื่อพัฒนางานด้านการรักษา พนักงานจ้างได้รับการอบรมเพิ่มพูน 11,920      -         -         แรงงานจ้างเหมาบริการ กอง
การปฏิบัติงานของแรงงานจ้างเหมา ความสะอาดและความปลอดภัย ศักยภาพการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานได้อย่าง สาธารณสุขฯ
บริการ งานรักษาความสะอาด ในการปฏิบัติงาน เป้าหมาย  จํานวน 64 คน ประกอบด้วย มีประสิทธิภาพ งานรักษา

 -พนักงานท้ายรถขยะ จํานวน 16 คน ความสะอาด
 -พนักงานปัดกวาด จํานวน 42 คน
 -ชุดเฉพาะกิจ จํานวน 6 คน

3 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อเตรียม เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000    100,000  100,000  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ กอง
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล ความเข้าใจ  พร้อมรับการเข้า วิชาการฯ
(AEC) ในปี 2558 ประชาคมอาเซี่ยน พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจํา สู่ประชาคมอาเซี่ยน

พนักงานจ้าง  เป็นต้น
146,850   100,000  100,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556- 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น 11



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่อง 32,000       -           -         การปฏิบัติงานมีความสะดวก กองคลัง

พร้อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ เพื่อรองรับภารกิจการจัดทําระบบ พิมพ์เลเซอร์ รวดเร็วการปฏิบัติงาน
บัญชดี้วยคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2 โครงการจ้างเหมาทําความ เพื้อให้อาคารสํานักงานเทศบาลฯ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอก 79,200       -           -         อาคารสํานักงานมีความ กองช่าง
สะอาดอาคาร  สํานักงานกองช่าง  มีความสะดวกมากขึ้น ทําความสะอาดอาคาร  สํานักงานกองช่าง สะอาด
งานป้องกันฯ  งานเทศกิจฯ  งานป้องกันฯ   งานเทศกิจฯ
ห้องประชุมเล็ก ห้องประชุมเล็ก  จํานวน 1 อัตรา ฯลฯ 

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือเพิมประสิทธิภาพในการ  -เปลียนเกียร์สโลอีตัน -           656,000     -         เพิมประสิทธิภาพในการ กองช่าง
รถบรรทุก 10 ล้อ ทะเบียน ปฏิบัติงาน  -เปลียนเพลาอีซูซุจากเพลาเดียว เป็น 2 เพลา ปฏิบัติงาน
83-8261  -เดินระบบเดินชุดันเกียร์พร้อมอุปกรณ์และ

เช็คทุกระบบ
 -ตัดต่อเพลากลาง
 -ซ่อมกะบะดัมทีผุพร้อมทําสีและเปลียน
อุปกรณ์ทีชํารุด
 -พ่นสีหัวเก๋งใหม่  และ พ่นสีแซสซีใหม่
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่มา

12



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจัดซื้อผานดันดินด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อผานดันดินด้านหน้าพร้อมอุปกรณ์ 14,000       -           -         เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองช่าง
หน้าพร้อมอุปกรณ์รถไถนา ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ทะเบียน ตค. 21

5 โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 4  -เพื่อให้มีตลาดค้าส่ง - ค้าปลีก  -ปรับปรุงอาคารตลาดเทศบาล 4 และ 800,000     400,000     200,000   -มีตลาดค้าส่ง - ค้าปลีกที่ กองคลัง
และก่อสร้างห้องสุขา/ห้องน้ํา ที่ได้มาตรฐาน  ถูกสุขลักษณะ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  สะอาดถูกสุขลักษณะ และกองช่าง

 -เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  -ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  -มีความเป็นระเบียบเรียบ
ในการจัดจําหน่ายสินค้าประเภท  -ปรับปรุงถนนบริเวณรอบตลาด ร้อยในการประกอบการค้า
ค้าส่ง - ค้าปลีก  -ก่อสร้างห้องสุขา/ห้องน้ํา ส่ง - ค้าปลีก

 -ประชาชนมีความสะดวก
ในการซื้อขายสินค้า

6 โครงการจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ํา  -เพื่อใช้ในการปั๊มน้ําเข้าในตัว จัดซื้อเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติกําลังของมอเตอร์ 8,500        -           -          -มีเครื่องปั๋มน้ํา และเพิ่ม สํานักปลัดฯ
อัตโนมัติ สํานักงานเทศบาล อาคารทําความสะอาดห้องน้ําต่างๆ ไม่น้อยกว่า 350 W  จํานวน 1 เครื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ในสํานักงาน ห้องน้ําในตัวอาคารสะอาด

7 โครงการจัดซื้อไมโครโฟนพร้อม  -เพื่อใช้ควบคุมระบบเครื่องเสียง จัดซื้อไมโครโฟนแบบก้านยาว จํานวน 26 ชุด 200,000     -           -          -เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
ชุดควบคุมเครื่องเสียงและลําโพง ในการประชุมสภาเทศบาลและ ชุดควบคุมเครื่องเสียงและลําโพง พร้อมติดตั้ง ปฏิบัติงานและระบบเครื่อง

ประชุมต่างๆ  ให้เกิดประสิทธิภาพ เสียงมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น

13



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

8 โครงการจัดทําโครงป้าย  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดทําโครงป้ายประชาสัมพันธ์ จํานวน 200,000     -           -          -ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร กอง
ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ 4 ป้าย ตามแบบที่เทศบาลกําหนด อย่างทั่วถึง วิชาการฯ

ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐและ  -เกิดความเป็นระเบียบ
เอกชน เรียบร้อยของเมือง
 -เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของสื่อป้ายประชสัมพันธ์

9 โครงการจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  -เพื่อจัดทําซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  -ซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าสถานีรถไฟ 200,000     -           -          -เกิดความสวยงามและ สํานักปลัดฯ
บริเวณภายในเขตเทศบาลเมือง ให้เกิดความสวยงามและเป็นการ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 ม. X 2.40 ม. สมพระเกียรติ
บ้านไผ่ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ จํานวน 2 ซุ้ม

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ

1,533,700 1,056,000 200,000 รวมทั้งสิ้น
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