
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2557-2559) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 

โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 3



 
 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 
เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2557-2559)  

การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
--------------------------------- 

                  
 ดวยเทศบาลเมืองบานไผ  มีความจําเปนท่ีจะตอง แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม แผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2557-2559)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน  
และเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ  และยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2557-2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2557-2559) การแกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 เปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลเมืองบานไผ  จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามป
(พ.ศ.2557-2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  ดังกลาว เพ่ือใหประชาชนและผูท่ีสนใจ
ทราบตอไป 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 
 

                                      (นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ) 
      นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

 
 
 



 

คํานํา 
 

 

เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) ภายใตระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลเมืองบานไผ  สามารถใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและสามารถนํา

แผนไปปฏิบัติใหตรงตามความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ. 2557-2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรม ฉบับท่ี 3 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความ

ตองการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังอยางยิ่งวาแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ.2557-2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม

โครงการ/กิจกรรม ฉบับท่ี 3 จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือท่ีใช

กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

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

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
2.1 พัฒนาโครงสรางพืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 1         2,900,000  -      -              10       8,255,000  11       11,155,000   

     ครอบคลุมทัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
2.4 แนวทางการพัฒนาเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม 4          2,954,000   2          141,300,000   -       -            6         144,254,000 

รวม 5         5,854,000  2         141,300,000  10       8,255,000  17       155,409,000 

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

 3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข 3          2,558,000   14        2,044,500      2          1,018,000   19       5,620,500     

รวม 3         2,558,000  14       2,044,500     2         1,018,000  19       5,620,500     

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานในทุกระบบ

และ สงเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาทีมีคุณภาพ  ในทุกระดับ 1          80,000       -       -               -       -            1          80,000          

     ทังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

รวม 1         80,000      -      -              -      -           1         80,000         

ยุทธศาสตรที่ 5 การแกไขปญหาความยากจน

5.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 1          100,000     -       -               -       -            1         100,000       

รวม 1         100,000    -      -              -      -           1         100,000       

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 2          82,000       1          360,000         -       -            3         442,000       

รวม 2         82,000      1         360,000       -      -           3         442,000       

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน 1          150,000     -       -               -       -            1         150,000       

7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 9          1,127,700   1          2,270,000      -       -            10       3,397,700     

รวม 10       1,277,700  1         2,270,000     -      -           11       3,547,700     

รวมทั้งสิ้น 22       9,951,700  18       145,974,500  12       9,273,000  52       165,199,200 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป
เทศบาลเมืองบานไผ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -           -         148,000  -ระบบการระบายน้ํา กองชาง

 ค.ส.ล. ถนนสุมนามัย ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา ถนนเลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวันตกเชื่อมกับทาง ดีขึ้นและลดปญหา เพิ่มเติม

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ระบายน้ําเดิม เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสราง   น้ําทวมขังสงกลิ่นเหม็น

ทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนสุมนามัย โดยทําการกอ 

สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น3 ขนาดเสนผา

ศูนยกลาง 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ10.00  

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ยาวประมาณ 54.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -           -         142,000  -ระบบการระบายน้ํา กองชาง

ค.ส.ล.ถนนแจงสนิท ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา ทอลอดถนนแจงสนิทเดิม(ขางรานน้ําแข็งไทยสมัย) ดีขึ้นและลดปญหา เพิ่มเติม

(ขางรานน้ําแข็งไทยสมัย) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ไปทางทิศใต เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอ น้ําทวมขังสงกลิ่นเหม็น

ระบายน้ําค.ส.ล. ถนนแจงสนิท ขางน้ําแข็งไทยสมัย

โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง1.00 เมตร บอพัก ค.ส.ล. 

ทุกระยะ 10.00 เมตร ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพัก ยาวประมาณ 15.00  รายละเอียด ตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -           -         1,110,000  - ระบบระบายน้ํา กองชาง

ค.ส.ล. ซอยหนองลุมพุกซอย 7 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา ถนนหนองลุมพุกไปทางทิศใตถึงถนนหนองลุมพุก ดีขึ้น และลดปญหา เพิ่มเติม

(ซอยสุนทรี) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ซอย2 กอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.ซอยหนองลุมพุก น้ําทวมขังสงกลิ่นเหม็น

ซอย7 (ซอยสุนทรี) กอสรางทอระบายน้ําอัดแรง

ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตรบอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาว

ทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 572.00เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -           -         370,000  - ระบบระบายน้ํา กองชาง

ค.ส.ล. ซอยบานเกิ้ง 17 ซอยที่ 1 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา บานเกิ้งซอย 17 ไปดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 57 ดีขึ้น และลดปญหา เพิ่มเติม

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ถึงถนนโพธิ์กลางเพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสราง น้ําทวมขังสงกลิ่นเหม็น

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยบานเกิ้งซอย17 แยกที่ 1

โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น3

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก



4

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพัก ยาวประมาณ 190.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

5 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -           -         3,970,000  - ระบบระบายน้ํา กองชาง

ค.ส.ล.ซอยมิตรภาพ ซอย2 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา ถนนมิตรภาพไปทางดานทิศตะวันตกจนถึงเขตทาง ดีขึ้น และลดปญหา เพิ่มเติม

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น รถไฟ เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบาย น้ําทวมขังสงกลิ่นเหม็น

น้ํา ค.ส.ล.ซอยมิตรภาพซอย2 โดยทําการกอสราง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น3 ขนาดเสนผาศูนย

กลาง0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 1,440.00 เมตร รายละ

เอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

6 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -           -         1,095,000  - ระบบระบายน้ํา กองชาง

ค.ส.ล.ถนนประชาอุทิศ  ซอย2 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา เขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศ ดีขึ้น และลดปญหา เพิ่มเติม

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น เหนือสิ้นสุดเขตเทศบาล เพื่อจายเปนคาดําเนินการ น้ําทวมขังสงกลิ่นเหม็น

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศซอย

2 โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง

ชั้น  3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก



5

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 

460.00 เมตร และเชื่อมกับทอระบายน้ําเดิมถนน

ประชาอุทิศ 1 ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพัก ยาว

ประมาณ 100.00เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได -เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอย -           -         170,000  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยแยกซอยสมประสงคซอย 5 มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง สมประสงคซอย 5 (ดานทิศตะวันออก) โดยเริ่มจาก ประโยชนในการสัญจร เพิ่มเติม

(ดานทิศตะวันออก) ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหาจราจร ซอยสมประสงคซอย 5 ปทางทิศตะวันออก (ซอยตัน) ผานไป-มา

เปนคากอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอย

สมประสงคซอย 5 (ดานทิศตะวันออก)  กอสราง 

ผิวจราจร  ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร

ความยาวประมาณ 74.00 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.

ไมนอยกวา 222.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัด

แนนไหลทางลูกรังตามสภาพ รายละเอียดตามแบบ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แปลนที่เทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - โดยเริ่มจากถนนสมหวัสังวาลย ซอย 1 ไปทาง -           -         584,000  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ค.ส.ล.ซอยธรรมาภิสมัย ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา ทิศเหนือถึงลําหวยทราย เพื่อจายเปนคาดําเนินการ น้ําไมทวมขัง ประชาชน เพิ่มเติม

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยธรรมมาภิสมัย โดย ปลอดภัยในการสัญจร

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ไป-มา

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว

ทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 300.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - โดยเริ่มจากถนนแจงสนิท  บานไผ - บรบือ ไปทาง -           -         516,000  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ค.ส.ล.ซอยเสรีมอเตอร ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา ทิศใต ถึงลําหวยทราย เพื่อจายเปนคาดําเนินการ น้ําไมทวมขัง ประชาชน เพิ่มเติม
ทวมขังและทําการระบายนําไดดีขึน กอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล. ซอยเสรีมอเตอร โดยทํา ปลอดภัยในการสัญจร

การกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรง ชัน 3 ขนาด ไป-มา
เสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ
10.00 เมตรพรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอ
รวมบอพัก ยาวประมาณ 265.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

10 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแย  - เพื่อกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเริ่มจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันตก -           -         150,000  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนนสุขาภิบาล  2 พรอมใชงานได (ซอยตัน) เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางถนน ประโยชนในการสัญจร เพิ่มเติม

(ดานทิศตะวันตก ซอยริมธาร) ค.ส.ล. ซอยแยกถนนสุขาภิบาล 2 (ดานทิศตะวันตก ผานไป-มา
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ซอยริมธาร) กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15

เมตร กวาง 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 65.00 

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 195.00 ตาราง-

เมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตาม

สภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

11 โครงการกอสรางสวนสาธารณะ เพื่อกอสรางสวนสาธารณะ  - กอสรางบันไดขึ้นลงสระน้ําพรอมหินเรียง 2,900,000   -         -            ภูมิทัศนเทศบาลเมือง กองชาง

เฉลิมพระเกียรติ  88  พรรษา เทศบาลเมืองบานไผใหสวยงามและ  -กอสรางลานกิจกรรม ลานอเนกประสงค,ทางเดิน, บานไผสวยงาม แกไข

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนที่ออกกําลังกายแกประชาชน   ทางวิ่ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวและ

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในเขตเทศบาล  -กอสรางศาลาผูสูงอายุ จํานวน 1 หลัง พื้นที่นันทนาการ

 -ปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศน 

 -ระบบไฟฟาแสงสวางและระบบสุขาภิบาล

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2,900,000  -        8,255,000  รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมใน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ อาคารพาณิชยภายในโชนตลาด และ -           50,000 -        -น้ําเสียที่ปลอยจากอาคาร กองชาง

การบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชน บําบัดน้ําเสีย รอบๆ บริเวณสถานีขนสงมีการติดตั้ง พาณิชยไดรับการบําบัดกอน (เพิ่มเติม)

ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ

2 โครงการปรับปรุงศูนยจัดการ  - เพื่อปรับสภาพขยะมูลฝอย  - งานกอสรางบอฝงกลบ 3 งาน -           141,250,000 -        - มีการปรับปรุงศูนยจัดการ กองชาง

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร กอนทําการฝงกลบและคัดแยก ระบบบําบัดน้ําเสียงานบอสังเกตการณ ขยะมูลฝอยที่ครบวงจร (เพิ่มเติม)

เทศบาลเมืองบานไผ ขยะที่ยอยสลายไดนํามาทําเปน น้ําใตดินจํานวน 2 บอ และบอพักน้ํา และมีประสิมธิภาพมากขึ้น

ปุยหมัก สวนที่นําที่เหลือจะนํา รั้วคอนกรีตรอบบริเวณ อาคารคัด

ไปฝงกลบและกําจัดตอไป เพื่อ แยกมูลฝอยอาคารหมักปุย อาคาร

ยืดอายุสถานที่ฝงกลบขยะ บรรจุ - เก็บปุยหมัก อาคารเก็บ

มูลฝอยในปจจุบัน มูลฝอยอันตราย ระบบระบายน้ํารอบ

รอบบริเวณ งานกอสรางถนนภาย

ในบริเวณ ระบบไฟฟาภายนอกอาคาร 

 งานเครื่องจักร อุปกรณระบบคัดแยก

รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

3 โครงการขยะเงินขยะทอง 1. เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย อปท.เครื่อขายที่นําขยะมูลมากําจัดรวม 19,000      - - 1. ปริมาณขยะมูลฝอยที่ กอง

ของ อปท.เครือขายในการจัดเก็บ ที่สถานีกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบานไผตอง สาธารณสุขฯ

และการกําจัดมูลฝอยของเทศ เทศบาลเมืองบานไผ มีปริมาณขยะ กําจัดมีปริมาณลดลง (เพิ่มเติม)

บาลเมืองบานไผ มูลฝอยที่ตองนํามากําจัดมีปริมาณลดลง

2. เพื่อให อปท. เครือขายที่นํา 2. อปท. เครือขายที่นําขยะ

ขยะมูลฝอยมากําจัดรวมที่สถานี มูลฝอยมากําจัดรวมมีการจัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กําจัดขยะฯ มีการจัดการขยะ การขยะรีไซเคิลอยางเปน

รีไซเคิลอยางเปนระบบและมี ระบบและมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ 3. ประชาชนมีการคัดแยกขยะ

3. เพื่อยืดอายุการใชงานของ รีไซเคิลกอนทิ้งและสามารถนํา

บอกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาล กลับมาใชประโยชนอีกครั้ง

เมืองบานไผ 4. บอกําจัดขยะมูลฝอยของ

เทศบาลเมืองบานไผ

ยืดอายุการใชงานนานขึ้น

4 โครงการเรารักสัตวเลี้ยง  1. เพื่อปองกันและควบคุมโรค  - อบรบใหความรูแกประชาชน 110,000     - - 1. ประชาชนมีความรูในการ กอง

ติดตอ โรคระบาดที่เกิดจากสัตว 26 ชุมชน จํานวน 150 คน ดูแลสัตวเลี้ยงเกิดความตระ สาธารณสุขฯ

สูประชาชน  - จัดกิจกรรมตางๆ โดยให หนักและระมัดระวังในการ  (เพิ่มเติม)

 2. เพื่อใหความรูแกประชาชนใน ประชาชนมีสวนรวมและตระหนัก เฝาระวังในการปองกันโรค

การเลี้ยงสัตวที่ถูกตองตามหลัก ถึงอันตรายที่เกิดจากสัตวเลี้ยง ในสัตวเลี้ยง

วิชาการ 2. สัตวเลี้ยงไดรับการตรวจ

 3. เพื่อลดจํานวนการเกิดโรคใน สุขภาพและคําแนะนําจาก

สัตวเลี้ยง สัตวแพทย

 4. เพื่อใหเกิดการทํางานเชิง 3. โรคติดตอและโรคระบาด

บูรณาการ ลดลง

4. เกิดเครือขายการทํางาน

เชิงบูรณาการ

5 โครงการสิ่งแวดลอมศึกษา  -นักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา  - สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมือง 25,000       - -        - นักเรียนและเยาวชนใน กอง

ในเขตพื้นที่แกงละวา ประชาชนทั่วไป บุคลากรที่เกี่ยวของ บานไผ สถานศึกษามีความตระหนักถึง การศึกษา

มีความตระหนักถึงปญหามลภาวะ  - นักเรียน ปญหามลภาวะที่สงผลกระทบ (แกไข)
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี
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(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ที่สงผลกระทบตอพื้นที่ชุมน้ําแกงละวา  - เยาวชน ตอพื้นที่ชุมน้ําแกงละวา

 -นักเรียนและเยาวชน ประชาชนทั่วไป  -ประชาชนทั่วไป  - นักเรียนและเยาวชนมีความ

บุคลากรที่เกี่ยวของ มีความรูความ  -บุคคลที่เกี่ยวของ รูความเขาใจและเปนแนวรวม

เขาใจและเปนแรวรวมในการอนุรักษ ในการอนุรักษแกงละวาใหเปน

แกงละวาใหเปนมรดกทางทรัพยากร มรดกทางทรัพยากรชุมชน

ชุมชน  -นักเรียนและเยาวชนรวมเปน

 -นักเรียนและเยาวชน ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครเครือขายเฝาระวัง

บุคลากรที่เกี่ยวของ รวมเปนอาสา ผลกระทบในพื้นที่แกงละวา
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน
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งบประมาณและที่มา

สมัครเครือขายเฝาระวังผลกระทบ

ในพื้นที่แกงละวา

6 โครงการไลนก ตลาดสดเทศบาล1  -เพื่อปองกันเชื้อโรคจากสัตวปก จางเหมาบริษัท/หางราน/บุคคล 300,000     -               -       มีตลาดที่ไดมาตรฐาน กองคลัง

 -เพื่อใหมีตลาดเทศบาลที่ไดมาตรฐาน ภายนอกดําเนินการไลนก สะอาด ถูกสุขลักษณะและ (เพิ่มเติม)

ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยจากเชื้อโรคจาก

สัตวปก

7 โครงการจางบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา เพื่อควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ  -ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ 2,500,000  -               -       เพื่อควบคุมงานโครงการ กองชาง

เพื่อควบคุมงานโครงการกอสราง รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาล กอสรางระบบรวบรวมและ (แกไข)

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองบานไผใหมีประสิทธิภาพ เมืองบานไผ ใหมีประสิทธิภาพ บําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาล

ชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ เปนไปตามแบบรูปและรายการ  -ดําเนินการตรวจสอบแบบรายละเอียด เมืองบานไผ ใหเปนไปตาม

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย แบบรูปและรายการ จัดทําคูมือ

ดําเนินการควบคุมงานกอสราง ซอมแซมดูแลระบบพรอมจัด

งานเดินระบบบําบัดน้ําเสีย ฝกอบรมเจาหนาที่ของเทศบาล

 -งานจัดทําเอกสารประกอบการดําเนิน

งาน

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด)

2,954,000 141,300,000 -       รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  - เพื่อเปนคาใชจายในการดํา  - จํานวน  26  ชุมชน 390,000     - -  - อสม. มีศักยภาพในการ กอง

สนับสนุนการบริการสาธารณสุข เนินงานของ อสม. ทํางานเชิงรุกในชุมชน สาธารณสุข

(เพิ่มเติม)

2 โครงการอบรมผูปฏิบัติการทาง  - เพื่อใหผูปฏิบัติการทางการ  - อบรมใหความรูแกผูปฏิบัติ 18,000       18,000       18,000        - ผูปฏิบัติการทางการ กอง

การแพทยฉุกเฉินเบื้องตน แพทยฉุกเฉินมีความรูความเขาใจ การทางการแพทยฉุกเฉินเบื้องตน แพทยฉุกเฉินปฏิบัติงาน สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) และมีทักษะในการปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ (เพิ่มเติม)

3 โครงการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  - เพื่อใชสื่อสารกับหนวยงานที่  - ติดตั้งเครื่องรับวิทยุชนิดประ -            30,000       -  - การสื่อสาร / สั่งการ กอง

ชนิดประจําที่ 40 วัตต เกี่ยวของ จําที่ 40 วัตต ณ หนวยปฏิบัติ เกิดความคลองตัว สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) การการแพทยฉุกเฉิน (เพิ่มเติม)

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

4 โครงการจัดซื้อเสารับสงสัญญาณ  - เพื่อใหการสื่อสารมีความ  - ติดตั้งเสารับสงสัญญาณโครงเหล็ก -            100,000     -  - การสื่อสาร / สั่งการ กอง

พรอมสาย และอุปกรณรับสงคลื่น ชัดเจน สามเหลี่ยมผลิตบริษัทที่ไดรับมาตรฐาน เกิดความคลองตัว สาธารณสุข

วิทยุสื่อสารพรอมสาย มอก.9001-52852 และมาตรฐาน (เพิ่มเติม)

จํานวน 1 ชุด ISO 9001-2008 ขนาดไมนอยกวา

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) 12 นิ้ว มีสายสเตยโยงยึดอยางนอย 3

ดาน โดยโครงสรางเสาอากาศเปนทอน

เหล็กประกบกันเปนสามเหลี่ยมดานเทา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ประกอบตอกันเปนทอนๆ ขนาด

ความยาวทอนๆ 3 ขนาดความสูง

ไมนอยกวา 20 เมตร เพื่อใชติดตั้งเสา

อากาศรับ-สงวิทยุ VHF/FM และ

สามารถทนตอแรงลมไมนอย

กวา 160 กิโลเมตร/ชั่วโมง

5 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุ  - เพื่อใชสื่อสารกับทีมงาน และ  - จัดซื้อเครื่องรับ-สง วิทยุชนิด -            60,000       -  - การสื่อสาร / สั่งการ กอง

ชนิดมือถึอ 5 วัตต หนวยงานที่เกี่ยวของ มือถือ 5 วัตต ใหทีมปฏิบัติการ เกิดความคลองตัว สาธารณสุข

จํานวน 5 เครื่อง ทางการแพทยฉุกเฉิน (เพิ่มเติม)

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) (ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

6 โครงการจัดซื้อรถพยาบาลการ  - เพื่อการใหบริการดานการ  -จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินแบบรถตู 1,800,000   - -  - ประชาชนไดรับการชวย กอง

แพทยฉุกเฉิน จํานวน 1 คัน แพทยฉุกเฉินชวยเหลือผูประสบ เครื่องยนตดีเซล4 สูบ ปริมาตร เหลือและการบริการที่มี สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) ภัยอุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน กระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 ซีซี ประสิทธิภาพ (เพิ่มเติม)

ใขเขตเทศบาล พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน

ประตูดานหลังปด-เปด สําหรับ

ยกเตียงผูปวยเขา-ออก มีตูเก็บ

ทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ

พรอมที่แขวนน้ําเกลือ หองพยาบาล

มีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ มีวิทยุ

คมนาคม VHM/FM 25 วัตตพรอม

อุปกรณ เปนตน
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(ตามมาตรฐานครุภัณฑ)

7 โครงการจัดบริการการแพทยฉุกเฉิน  - เพื่อใชจายเปนคาบริหารจัด  - จายเปนคาบริหารจัดการ -            1,000,000   1,000,000    - การจัดบริการการแพทย กอง

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) การระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ฉุกเฉินเกิดความคลองตัว สาธารณสุข

มีประสิทธิภาพ (เพิ่มเติม)

8 โครงการจัดซื้ออุปกรณทางการ  - เพื่อใหการชวยเหลือผูปวย/  - จัดซื้ออุปกรณทางการแพทย -            200,000     -  - ผูปวย/ผูบาดเจ็บไดรับ กอง

แพทยของระบบการแพทยฉุกเฉิน ผูบาดเจ็บอยางถูกวิธี และมีประ ของระบบการแพทยฉุกเฉิน การชวยเหลือลดอาการบาด สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) สิทธิภาพ เก็บและภาวะแทรกซอน (เพิ่มเติม)

9 โครงการปรับปรุงอาคาร ตลาด 4  - เพื่อใชเปนหนวยปฏิบัติการ  - ปรับปรุงอาคารตลาด 4 -            600,000     -  - มีหนวยปฏิบัติการการ กอง

เปนหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน การแพทยฉุกเฉิน เปนหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน แพทยฉุกเฉินที่ไดมาตรฐาน สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) (แบบแปลนตามที่เทศบาลกําหนด) (เพิ่มเติม)

10 โครงการตอเติมศาลาบริการสุขภาพ  - เพื่อใหมีสถานที่ในการบริการ  - ประชาชนในเขตเทศบาล 350,000     - -  - ประชาชนเขาถึงบริการ กอง

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) ดานการแพทยแผนไทย  และ เมืองบานไผ ดานสาธารณสุข สาธารณสุข

คลีนิกเบาหวาน ความดัน  - ตอเติมศาลาบริการสุขภาพ (เพิ่มเติม)

จํานวน 1 แหง  (แบบแปลน

ตามที่เทศบาลกําหนด)

11 โครงการจัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น  -เพื่อใหบริการน้ําดื่มเจาหนาที่และ  -จัดซื้อเครื่องทําน้ําเย็น -            4,000        -             -บริการน้ําดื่มแกเจาหนาที่ กอง

ประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน ผูมาติดตองาน จํานวน 1 เครื่อง และผูมาติดตองาน สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) (เพิ่มเติม)

12 โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณทางการ  -เพื่อใชจัดเก็บอุปกรณทางการ  - จัดซื้อตูเก็บอุปกรณทางการแพทย -            5,000        -             -การจัดเก็บอุปกรณดูเรียบรอย กอง

แพทยประจําหนวยปฏิบัติการ แพทย จํานวน 1 หลัง เปนตูบานเลื่อนกระจก สะดวกในการใชงาน สาธารณสุข
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

การแพทยฉุกเฉิน(งานศูนยสาธารณสุขฯ) โครงตูทําจากเหล็กใชระบบรางบน (เพิ่มเติม)

 เลื่อนเปด-ปด งายขนาดไมนอยกวา

91 ซม. X 45 ซม. X 183 ซม.

13 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  -เพื่อใชเก็บเอกสารตางๆ  - จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน -            5,000        -             -การจัดเก็บเอกสารมีความ กอง

ประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน  1 หลัง เปนตูทึบบานเลื่อน เปนระเบียบเรียบรอย สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) โครงตูทําจากหล็ก ใชระบบราง (เพิ่มเติม)

บนเลื่อนเปด - ปด งายขนาดไม

นอยกวา 91 ซม. X 45 ซม. X

183 ซม.

14 โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี  -เพื่อใหเจาหนาที่ติดตามขาวสาร  - จัดซื้อโทรทัศนสีจอขนาด 29 นิ้ว -            5,500        -             -เจาหนาที่มีการติดตาม กอง

ประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน บานเมือง จํานวน 1 เครื่อง ขาวสารบานเมือง สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) (เพิ่มเติม)

15 โครงการจัดซื้อโตะอเนกประสงค  -เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของ  - จัดซื้อโตะอเนกประสงค -            12,000       -             -การปฏิบัติงานเกิดความ กอง

ประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน งานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 3 ตัว พับขาเก็บได คลองตัว สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) ขนาด 180 ซม. X 60 ซม.X 75 ซม. (เพิ่มเติม)

16 โครงการจัดซื้อโซฟายาวเล็ก  -เพื่อใชในกิจกรรมตางๆ ของ  - จัดซื้อโซฟายาวเล็ก -            5,000        -             -การปฏิบัติงานเกิดความ กอง

ประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน งานการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 1 ตัว โซฟาหุมหนัง คลองตัว สาธารณสุข

(งานศูนยสาธารณสุขฯ ) กวางไมนอยกวา 50 ซม. ยาว (เพิ่มเติม)

ไมนอยกวา 150 ซม.

2,558,000  2,044,500  1,018,000  รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ  และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมพัฒนานักเรียน  1.เพื่อทบทวนและตอยอดความรูนักเรียน  -อุดหนุนงบประมาณให 80,000       -           -           1.นักเรียนที่เขารวมการอบรม กอง

สูความเปนเลิศทางวิชาการ ไปสูความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถ โรงเรียนบานไผ ไดรับความรูทั้งดานทฤษฎีและ การศึกษา

สอบผานเกณฑการประเมินผลการเรียน ปฏิบัติโดยตรงจากวิทยากร

ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มืออาชีพ

 2. เพื่อตองการใหนักเรียนไดมีโอกาสไดรับ  2.นักเรียนไดรับแรงจูงใจใน

ความรู ทักษะใหมๆ ประสบการณในการคิด การเขาอบรม ลําดับแสดงออก

วิเคราะห สังเคราะหในการพัฒนาผลทดสอบ ถึงความสามารถพิเศษของ

จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ ตนเองในทางพัฒนาฝมือความ

(องคการมหาชน) คิดและประชาคมอาเซียนได

80,000      -          -         รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาที่  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 เพื่อใชเปนสถานที่ฝกอาชีพใหแก ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 (หลังเดิม) 100,000   -        -        ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

(หลังเดิม) เปนศูนยฝกอาชีพชุมชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เปนศูนยฝกอาชีพชุมชนชนเทศบาลเมืองบานไผ เมืองบานไผ  สามารถนํา สวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองบานไผ โดยการกั้นหองเปนสัดสวน ทาสี ปรับปรุง ความรูเกี่ยวกับอาชีพไป (แกไข)

ระบบไฟฟา  ระบบน้ําประปา ปรับปรุง ประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม

หองน้ํา  งานปรับปรุงซอมแซมเบ็ดเตล็ด รายไดในครัวเรือน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

100,000  -       -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจัดทําประตูสแตนเลส เพื่อเปนการปอนกันทรัพยสินและ จางเหมาจัดทําประตูสแตนเลสทางขึ้นหอง 42,000     -         -       เกิดความปลอดภัยตอ สํานักปลัดฯ

ทางขึ้นบันไดหองประชุมไผเงิน รักษาความปลอดภัยของทางราชการ ประชุมไผเงิน (ชั้น 2) อาคารหอประชุม ชีวิตและทรัพยสินของ (เพิ่มเติม)

(ชั้น 2) อาคารหอประชุมประชา ประชาเมืองไผ กรอบขนาดเสนผาศูนยกลาง ทางราชการ รวมทั้งความ

เมืองไผ  1 1/2" พรอมลวดลายทั้ง 2 ดาน เปนระเบียบเรียบรอย

2 โครงการตอเติมกันสาดบริเวณ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน ตอเติมกันสาดบริเวณดานหนาสถานธนานุบาล 40,000     -         -       ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัดฯ

ดานหนาสถานธนานุบาลเทศบาล ผูมาใชบริการ เทศบาลบานไผ ในการมาติดตอใชบริการ (เพิ่มเติม)

เมืองบานไผ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

3 โครงการจัดซื้อเตนท เพื่อใชในงานรัฐพิธีงานประเพณีตางๆ จัดซื้อเตนท ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 8 เมตร -          360,000  - เพื่อใหงานตางๆ ของเทศบาล กองชาง

ของเทศบาลและเพื่อบริการประชาชน จํานวน 30 หลัง เปนไปดวยความเรียบรอย (แกไข)

82,000    360,000  -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 7   การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่  7.1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครการจัดตั้งศูนยปรองดอง  -เพื่อเปนศูนยกลางในการสรางความรู  -จัดตั้งศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาล 150,000   -         -       ประชาชนมีจิตสํานึกเกิดความ สํานักปลัดฯ

สมานฉันทเทศบาลเมืองบานไผ ความเขาใจ เกี่ยวกับนโยบายบริหาร เมืองบานไผ  ประชาชนทั้ง 26 ชุมชน รักความสามัคคี รักพวกพอง

ราชการแผนดิน และเปนศูนยกลางในการ รักถิ่นเกิด ภายใตรมพระบารมี

รับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอรัฐ ของพระบาทสมเด็จพระเจา

 -เพื่อสรางจิตสํานึกใหทุกกลุม ทุกฝาย อยูหัวฯ

ใหมีความรัก  สามัคคี

150,000   -        -       รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถขุดตีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงซอมแซมรถขุดตีนตะขาบ 350,000        -            -         การปฏิบัติงานรถขุดตีน กองชาง

ตะขาบ หมายทะเบียน  ตค 472 ปฏิบัติงานของรถขุดตีนตะขาบ - ชุดชวงลาง ตะขาบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (แกไข)

- ชุดกรองน้ํามัน,กรองน้ํา,กรองไฮดรอลิก

กรองเชื้อเพลิง,กรองอากาศ

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ซอมกระบะดั้มที่ผุพรอมทําสีพรอม 220,000        -            -         เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กองชาง

10 ลอ หมายเลขทะเบียน 82-8361 ปฏิบัติงาน อุปกรณที่ชํารุด ปฏิบัติงาน (แกไข)

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถดูดโคลน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงซอมแซมรถดูดโคลน 150,000        -            -         เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองชาง

หมายเลขทะเบียน 83 1397 ปฏิบัติงาน - ระบบเกียร ปฏิบัติงาน (แกไข)

- ระบบปมน้ํา

4 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอม  - เพื่อจัดเตรียมหองประชุม เครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 37,000          -  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา

ติดตั้ง (หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ) สัมมนา สําหรับจัดอบรมตาง ๆ (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 ในการทํางาน หองสมุด

ใหกับ เยาวชน ประชาชน ทั่วไป บีทียู เบอร 5 จํานวน 1 เครื่อง เทศบาลฯ

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน (เพิ่มเติม)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 เกาอี้เบาะนวมขาเหล็ก  - เพื่อจัดเตรียมหองประชุม เกาอี้เบาะนวมขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 32,000          -  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา

(หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ) สัมมนา สําหรับจัดอบรมตาง ๆ หลังพิงใหญ หลังโคง สีดํา  จํานวน 40 ตัว ในการทํางาน หองสมุด

ใหกับ เยาวชน ประชาชน ทั่วไป เทศบาลฯ

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน (เพิ่มเติม)

6 โตะอเนกประสงค  - เพื่อจัดเตรียมหองประชุม โตะอเนกประสงค ขนาด 60x120x75 ซม. 29,700          -  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา

(หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ) สัมมนา สําหรับจัดอบรมตาง ๆ หนาโตะผลิตจากไมอัด ปดผิวดวยโฟเมกา ในการทํางาน หองสมุด

ใหกับ เยาวชน ประชาชน ทั่วไป สีขาว ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม สามารถพับได เทศบาลฯ

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน มีปุมปรับระดับได  จํานวน 18 ตัว (เพิ่มเติม)

7 โครงการกอสรางอาคารจอดรถ  -เพื่อจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑและ กอสรางอาคารจัดเก็บพัสดุ จํานวน 1 หลัง -              2,270,000   -  -มีอาคารสําหรับเก็บพัสดุ กอง

บรรทุกขยะ/ครุภัณฑอื่นๆ อุปกรณในงานรักษาความ พรอมอาคารจอดรถ พื้นที่ไมนอยกวา 920 ครุภัณฑ  อุปกรณเครื่องมือ สาธารณสุข

(งานรักษาความสะอาด) สะอาดและงานควบคุม ตารางเมตร   พรอมระบบไฟฟาและ และรถยนตที่ใชในการ (เพิ่มเติม)

ปองกันโรค แสงสวาง (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ปฏิบัติงานของกองฯ

เทศบาลกําหนด)

8 โครงการซอมแซมถังขอเกี่ยวรถ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ซอมแซมถังขอเกี่ยวรถเก็บ 120,000        -            -          - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน กอง

เก็บขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน ขนขยะมูลฝอย จํานวน 2 ถัง การปฏิบัติงาน สาธารณสุข

(งานรักษาความสะอาด ) (เพิ่มเติม)

9 โครงการปะผุรถขยะอัดทาย  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -ปะผุรถขยะอัดทาย หมายเลขทะเบียน 160,000        -            -         การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ กอง

หมายเลขทะเบียน 82-7852 ขอนแกน ปฏิบัติงาน 82-7852 ขอนแกน มากยิ่งขึ้น สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(เพิ่มเติม)

10 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3-5 15,000         -            -         การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ระดับ 3-5 ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ชุด มากยิ่งขึ้น (เพิ่มเติม)

11 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก  -เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสารใหเกิด  -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 14,000         -            -         มีตูเก็บเอกสารทําใหมีความ สํานักปลัดฯ

ขนาด 5 ฟุต ความเปนระเบียบเรียบรอย จํานวน 2 หลัง เปนระเบียบเรียบรอย (เพิ่มเติม)

1,127,700    2,270,000  -        รวมทั้งสิ้น
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