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คํานํา 

 

  แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) ของเทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดทําขึ้นภายใต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548   

ซึ่งไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล โดยใหยึดกรอบนโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตร

การพัฒนาของกลุมจังหวดั(กลุมจังหวดัรอยแกนสารสินธุ ไดแกรอยเอ็ด,ขอนแกน,มหาสารคาม,กาฬสินธุ)  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน และอําเภอบานไผ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ มีความสอดคลอง และมีทิศทางการพัฒนาไปในทางเดียวกัน ซึ่งแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.2559-2561) จะเปนแผนพัฒนาท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล        

เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน ความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีจะกําหนดแนวทางในการพัฒนา ในรูปแบบของกิจกรรม/

โครงการ  และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลในแตละป ซึ่งจะ

ประกอบไปดวย แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ  และโครงการท่ีมีรายละเอียดชัดเจน และเปน

แผนพัฒนาท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน ประชาคมทองถิ่น ประธานชุมชนทุกชุมชน     

หนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคประชาชน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ท่ีไดเขามามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาล  จนทําใหแผนสามปสําเร็จลงไดดวยดี 
 

  คณะผูบริหารเทศบาลหวังเปนอยางย่ิงวา โครงการตางๆ  ท่ีบรรจุไวในแผนพัฒนาสามป   

จะสามารถแกไขปญหาความเดอืดรอน  และความตองการของประชาชนได  และจะทําใหทองถิ่นมีความ

เจริญกาวหนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นตอไป คณะผูบริหารและคณะผูจัดทําแผนของเทศบาล

เมืองบานไผ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิง 

 

 

                                                                            คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

 

 



สวนท่ี 1   

บทนํา 
 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

                 แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดท่ีวา  

ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง  และภายใตแนวทางการ

พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพ่ือ ใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย  

จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 
 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปเปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป      

กลาวคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจดัทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํา

งบประมาณ เพ่ือใหกระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการมีสวนรวม

ของประชาชน 

 

 แผนภาพท่ี 1 ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 

 

 

วิสัยทัศนทองถ่ิน 
 

 
           

          จุดมุงหมายการพัฒนา    จุดมุงหมายการพัฒนา           จดุมุงหมายการพัฒนา 

 

  
  

 
    

     ยุทธศาสตร                 ยุทธศาสตร              ยุทธศาสตร            ยุทธศาสตร 

 
     

 

 

แนวทางการพัฒนา           แนวทางการพัฒนา          แนวทางการพัฒนา  

 
 

 

 

       โครงการ      โครงการ      โครงการ 
 

   

 - กิจกรรมท่ี 1   - กิจกรรมท่ี 1   - กิจกรรมท่ี 1 

     - กิจกรรมท่ี 2   - กิจกรรมท่ี 2   - กิจกรรมท่ี 2 



   - กิจกรรมท่ี 3        - กิจกรรมท่ี 3 

   - กิจกรรมท่ี 4  

 

 

 

 

            1-2 
 

              “แผนพัฒนาสามป”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   

ท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา

ท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซ่ึงมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามป

โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเปนประจําทุกป 

              ดังนั้น โครงการท่ีบรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา

สามปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2 ประการ คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ 

โครงการ/กิจกรรม รวมท้ังผลประโยชนสาธารณะท่ีจะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมท่ีอยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ  

และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร เพ่ือใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใชจัดทํา  

งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

 แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. เปนเอกสารท่ีแสดงถึงปญหาและความตองการของประชาชนสูการพัฒนา 

2. เปนเอกสารท่ีแสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

3. เปนเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 

4. เปนเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 

5. เปนเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณ 

รายจายประจําป 
 

1.2  วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

  1. เพ่ือเปนการเชื่อมโยง และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและการจัดทํา

งบประมาณรายจายประจําป 

  2. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในระยะเวลาสามป 

ท่ีมีความสอดคลองและสามารถตอบสนองตอวิสัยทัศนของเทศบาล 

  3.  เพ่ือเปนการเตรียมโครงการพัฒนาตางๆ ใหอยูในลักษณะท่ีพรอมจะบรรจุไวในเอกสาร

งบประมาณประจําปและนําไปปฏิบัติไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 
 

1.3  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 



 หลังจากท่ีไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร    

แลวจะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงไดกําหนดข้ันตอนการจัดทํา

เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
 

ข้ันตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผน 

1. หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน เ พ่ือชี้แจง

วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหผูบริหารทราบถึงภารกิจ        

ท่ีจะตองดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ 2559 ถึง 2561  

ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากร

ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน  

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  แจ งโครงการท่ีไดรับอนุ มัติ ใหผู ท่ี เ ก่ียวของทราบ  ไดแก 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  หนวยงานภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาคมทองถ่ิน 
 

1-3 
 

ข้ันตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

1. ในข้ันตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของ  ปญหาความตองการ   

ของทองถ่ิน  รวมท้ังสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ  กรม กลุมจังหวัด จังหวัด/อําเภอ แผนชุมชนและ

นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  

ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการท่ีเก่ียวของเพ่ือรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปใน    

ครั้งแรก  ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีสมควร

นํามาใชเปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพ่ือเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรม      

ในแผนพัฒนาสามปตอไปแตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป  (เม่ือครบรอบหนึ่งป) ใหเวที      

การประชุมรวมพิจารณาทบทวนดูวาจากยุทธศาสตร  แนวทางการพัฒนาท่ีไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรม    

ท่ีกําหนดไว  ยังมีความเหมาะสมหรือไม ซ่ึงในข้ันตอนนี้ในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถ

คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ท่ีจะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได  

รวมท้ังกําหนด โครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได 

3. เม่ือไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม

อะไรบางท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาท่ีคัดเลือกมาใชเปน

กรอบในการพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังนั้นในข้ันตอนนี้จะตองมีการ

ดําเนินการดังนี ้                                                                                                                                                                 

                (1)  พิจารณาความเก่ียวเนื่องกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา    

เชน ใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสินคา   

หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ”  โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ”  ซ่ึงอาจจะ



มีความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเท่ียว”  ซ่ึงไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานท่ี

ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร  ศิลปะ  วัฒนธรรม”  โดยไดกําหนด  “โครงการปรับปรุง  สถานท่ีประวัติศาสตร

และโบราณสถาน”  หากพิจารณาแลว  จะเห็นไดวาโครงการท้ังสองท่ีมาจาก  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละ

ยุทธศาสตรกัน  แตมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชน โดยการนํา

ผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเท่ียว  ซ่ึงหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว  จะตองกําหนดหวงเวลา            

การดําเนินงานท่ีสอดรับกัน 

                       (2)  ให พิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถใน         

การดําเนินการของชุมชนท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการ

จัดทําแผนพัฒนาสามป 

(3)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพ่ือท่ีจะบรรจุลงในแผนพัฒนา

สามป ไดอยางเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพ่ือทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไป

ดวย เนื่องจากในการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา อาจจะตองใชเวลา

ตอเนื่องนานกวาสามป ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/

กิจกรรมท่ีตอเนื่องไปในระยะยาวดวย  ซ่ึงอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนา

สามปได เชน โครงการจัดการขยะมูลฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลาย  ท่ีตองดําเนินการตอเนื่อง   
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       (4) เนื่องจากกิจกรรมท่ีจะตองดําเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในข้ันของการ

พิจารณากําหนดกิจกรรม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 งบประมาณรายรับ  รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

 ภาคีการพัฒนาท่ีสามารถเขามารวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการ 

ในเรื่องนั้นๆ เม่ือพิจารณาดานตางๆ ดังกลาวแลวจะตองแยกประเภทของโครงการออก อยางนอย 3 ประเภท  คือ 

(1)  โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  กลาวคือ มีขีดความสามารถ     

ท้ังทางดานกําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการท่ีจะดําเนินการไดเอง 

(2)  โครงการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ  เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เนื่องจากเปนงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ี  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ิน       

ไมสามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ  จึงมอบหมายใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ

เปนเงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ  

(3) โครงการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ท้ังราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาค 

รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืน  และภาคเอกชน  อันเนื่องมาจากเปนโครงการขนาดใหญ  หรือเปนโครงการ           

ท่ีหนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาท่ีจัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ท้ังนี้  รวมถึงโครงการ



เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซ่ึงมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

ท่ีจะเสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเง่ือนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 
 

ข้ันตอนท่ี 3 การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

1.  การเก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัด ทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน        

ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซ่ึงนอกจากจะตองเก็บ

รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปแลว  ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาท่ีเลือก  

ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ  ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด  เพ่ือเปน

ขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะห  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ไดอยางถูกตอง  

               2. การวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

(1) การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 

(2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

(3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 

(4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป   

 โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม   ดังนี้ 

1. การประเมินผลการพัฒนาท่ีผานมา 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาท่ีผานมาและนําเสนอ  

ท่ีประชุมซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานท่ีเก่ียวของ       

เพ่ือประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปท่ีผานมา โดยประเมินท้ังในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
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2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 

 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปท่ีผานมาแลว ใหท่ีประชุมตามขอ  1  รวมกันคัดเลือก

ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ังสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/

ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา

แผนพัฒนาสามปก็ได ในกรณีท่ีเห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดท่ียังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร       

การพัฒนาแตมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองกําหนดข้ึนใหมก็อาจกําหนดข้ึนได แตท้ังนี้ตองแสดงใหเห็นถึง

เหตุผลและวัตถุประสงคท่ีมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาท่ียั่งยืน และวิสัยทัศนการพัฒนา

ทองถ่ิน (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

 3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 



 ภายใตยุทธศาสตรจะมีแนวทางการพัฒนาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงลวนแลวแตมีความจําเปนในการ

ดําเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาท้ังสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวน      

มากนอยแตกตางกัน ท่ีประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา     

การจัดลําดับความสําคัญดังกลาวไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาท่ีถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับ

หลังๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติเพราะการท่ีจะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววา

ตองดําเนินการ แตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปนั้นอาจมีแนวทางท่ีจําเปนตองนํามาเนน      

การปฏิบัติ 

 4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 

 หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ท่ีประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนา

เหลานั้นมาดําเนินการ  แตในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติเพราะ    

ในการจัดลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก 
 

ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 

    หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหท่ีประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค

ของยุทธศาสตรการพัฒนามาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค

ของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ท่ีสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในชวงสามป   

โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป บางครั้งองคกร-

ปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาตั้งแตข้ันการจัดทําแผนยุทธศาสตร      

การพัฒนาทองถ่ินแลวแตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณในชวงสามป   

            ในข้ันตอนนี้ ท่ีประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะตอง

ดําเนินการตามแนวทางท่ีคัดเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซ่ึงท่ีประชุม

จะตองพิจารณาในประเด็นดังตอไปนี้ดวยคือ 

(1) พิจารณากิจกรรมท่ีตองดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาท่ีกําหนด

อยางรอบคอบ  เพ่ือใหไดโครงการ/ กิจกรรมท่ีครบถวน  ซ่ึงอาจจะมีท้ังโครงการ/กิจกรรมท่ีองคกรปกครอง-

สวนทองถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมท่ีรวมดําเนินการกับหนวยงานอ่ืน  หรือโครงการ/กิจกรรม        

ท่ีหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินการ พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาท้ังภายใต

แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 

(2) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมท้ังในดานกระบวนการดําเนินงานและในดานของ    

ผลการดําเนินการ  เพ่ือบรรจุกิจกรรมลงในปตางๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 
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(3) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 

ก. จากความจําเปนเรงดวน 

ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ค. ความเชื่อมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาท่ีจะดําเนินการ 
 



ข้ันตอนท่ี 5 การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 

 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการท่ีสอดคลองกับ

แนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการในดานเปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  

งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม   

ท่ีจะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพ่ือใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 

ข้ันตอนท่ี 6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 

 1. จัดเวทีประชาคม  ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ  เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  รวมไปถึงการรับทราบปญหาความตองการ     

แลวนําไปเปนขอมูลในการจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเพ่ือใหสามารถพัฒนาและแกไขปญหาของทองถ่ิน       

ตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไวตอไป 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน จัดทํารางแผนพัฒนาสามป โดยมี      

เคาโครง ประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 

            สวนท่ี  1   บทนํา 

            สวนท่ี  2   สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

            สวนท่ี  3   สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา 

            สวนท่ี  4   สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

            สวนท่ี  5   บัญชีโครงการ / กิจกรรม 

 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปท่ีปรับปรุงแลว 

เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา 

 

ข้ันตอนท่ี 7 การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 

 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปท่ีผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ิน

พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ  รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังประกาศ

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

 

1.4  ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณา

อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและสงผล

ท้ังในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนด          

แนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารจัดการของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนสาธารณะสูงสุด 
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 ทรัพยากรการบริหาร  โดยท่ัวไปประกอบดวย 

 เงิน ท้ังเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง  และแหลงงบประมาณภายนอก 

รวมท้ังมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 

              คน  ซ่ึงหมายความรวมตั้งแตผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    

ทุกระดับ  ซ่ึงจะมีความแตกตางหลากหลายท้ังดานความรู  ทักษะ และทัศนคติ  ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลานั้นมาใช รวมท้ังตองพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน     

ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางขงวางและอาจหมายความรวมถึง

ประชาชนในทองถ่ินซ่ึงจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย 

  วัสดุอุปกรณ  หมายถึง เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมท้ังอาคารสถานท่ีท่ีจะสามารถนํามาใช  

ในการบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ  ใหมีความทันสมัย    

เพ่ือรองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 
 

 การบริหารจัดการ  เปนสิ่งท่ีจะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรท้ังสามประการขางตนใหเปนไป 

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีสภาพการพัฒนาอยางยั่งยืน  การบริหารจัดการเปนท้ังศาสตรและศิลป

ท่ีตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 

แผนภาพท่ี  2 วงรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร และแผนพัฒนาสามป 
 

                                                                  

ป  พ.ศ. 

ประเภทแผนพัฒนา 

พ.ศ.25…….. 

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (2556 – 2560) 

1) เตรียมการจดัทําแผน 

2)    ใชบังคับ 

            

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (2561 – 2565) 

3)     เตรียมการจัดทําแผน 

4)     ใชบังคับ 

            

แผนพัฒนาสามป 

1) 2554 – 2556 

2) 2555 – 2557 

3) 2556 – 2558 

4) 2557 – 2559 

5) 2558 – 2560 

6) 2559 – 2561 

7) 2560 – 2562 

8) 2561 – 2563 

9) 2562 – 2564 
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10) 2563 – 2565 

                       ฯลฯ 

หมายเหต ุ  มีการทบทวนและขยายแผนทุกป 
 

--- --- --- 
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สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 
 

 

 



 

สวนท่ี 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน ในปท่ีผานมา 
 

2.1  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)   
      

ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

  สภาพปญหา 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ปญหาการระบายน้ํา ระบบการระบายน้ําและการวางทอระบายน้ําของเทศบาลยังไมได

มาตรฐานเกิดปญหาการระบายน้ําไมทัน เม่ือฝนตกในชวงฤดูฝนรวมท้ังสาเหตุจากการอุดตันของทอระบายน้ํา

โดยท่ัวไป  ในการกอสรางถนนของเทศบาลบางแหงระดับของถนนและทอระบายน้ําสูงกวาระดับของพ้ืนดิน

โดยท่ัวไปของประชาชนท่ีใชปลูกบานเรือน  ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสามารถระบายน้ําออกจาก

บานเรือนไดทําใหเกิดน้ําทวมขัง ซ่ึงสภาพดังกลาวของถนนไดกลายเปนทํานบและฝายก้ันน้ําซ่ึงเปนสาเหตุ    

ทําใหน้ําทวมขังเปนเวลานาน  ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนเพราะการกอสรางระบบระบายน้ํายังไมเสร็จสมบูรณ     

ท้ังระบบ 

  ปญหาถนนและทอระบายน้ํา ผิวจราจร ไมไดมาตรฐาน ถนนสายหลักโดยท่ัวไปมีสภาพ

ของถนนตามซอยตาง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไป – มา และสวนใหญไมมีทอระบาย

น้ํา ถนนบางสายผิวการจราจรขุขระเปนหลุมเปนบอ และบางแหงมีสภาพเปนถนนลูกรังและดินทราย การ

เชื่อมตอของทอระบายน้ํายังไมสมบูรณเพราะถนนบางสายมีทอระบายน้ํา บางสายไมมีทอระบายน้ํา ทําใหเกิด

ปญหาน้ําทวมขังในฤดูฝน เพราะการระบายน้ําและการไหลเวียนของน้ําไมสะดวก และมีการอุดตันของทอ

ระบายน้ํา ทอระบายน้ําไมไดมาตรฐานและชํารุดเสียหาย 

 ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการติดตั้งไฟฟา

สาธารณะไมท่ัวถึง  ทําใหแสงสวางไมเพียงพอตามถนน ตรอก ซอย บางแหงจะมืดมาก และมีก่ิงโคมไฟท่ีชํารุด

เสียหาย  ยังไมไดรับการแกไขซอมแซม  ประชาชนรูสึกไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืนและความ

ไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ปญหาน้ําประปาไมเพียงพอ ในปจจุบันการใหบริการน้ําประปาในเขตเทศบาลยังไมท่ัวถึง  

ยังมีบางสวนของชุมชนยังไมมีน้ําประปาใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค  ในชวงฤดูรอนจะเดือดรอนมาก  เพราะขาด

แคลนน้ํา  เชน  ชุมชนสมประสงคพัฒนา  ชุมชนจัดสรร 

  ปญหาการพัฒนาแหลงน้ําในเขตเทศบาล เนื่องจากในชวงหนาฝนไดมีปริมาณน้ํามาก    

การต้ืนเขินของลําหวย หนอง บึง ตางๆ ทําใหเกิดการระบายน้ําไมไดสะดวกและทําใหปริมาณน้ําแหงขอด  

อยางรวดเร็วหลังน้ําลด  ทําใหไมสามารถเก็บกักน้ําไดเพียงพอกับการเกษตรกรรม  ประมง  
 

2. ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 



 

  ปญหาเรื่องถังขยะไมเพียงพอ  มีการท้ิงขยะไมเปนท่ี  เพราะไมมีถังขยะ  ประชาชนไดนํา

ขยะมากองตามพ้ืนดิน  ทําใหเศษขยะปลิวกระจายท่ัวไป  ถังขยะท่ีมีอยูเดิมไมเพียงพอกับความตองการ และ

มีขนาดเล็ก ไมเพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวัน  ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหขยะลนถังมากองท่ีพ้ืนดิน  ทําใหขยะ  

ปลิวกระจายเต็มพ้ืนดินและสกปรก 
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  ปญหาเรื่องขยะตกคาง เนื่องมาจากถนนตามตรอก ซอย ในเขตเทศบาลจะคับแคบ 

บางสวนรถขยะเขาไปไมได  ทําใหมีขยะตกคาง  บางแหงรถเก็บของเทศบาล ไมเขาไปเก็บทุกวัน ทําใหขยะ   

ลนถัง หลนลงตามพ้ืน ในขณะทํางานเก็บขยะเจาหนาท่ีเก็บขยะของเทศบาล ไมเก็บขยะท่ีหลนอยูตามพ้ืนดิน    

ใหหมด 

                   ปญหาการขาดจิตสํานึก   ประชาชนโดยท่ัวไป ผูประกอบการยังขาดจิตสํานึกในเรื่อง

สิ่งแวดลอม การท้ิงขยะ การระบายน้ําเสียลงสูลําหวยสาธารณะ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของ

ชุมชน 

  ปญหาการระบายน้ําเสีย สภาพถนนตามตรอก ซอย สวนใหญไมมีทอระบายน้ํา          

การระบายน้ําจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามรองระบายน้ําท่ีเปนดิน ซ่ึงทําใหการระบายน้ําไมดี

เทาท่ีควร    น้ําเสียจากบานเรือนจะไหลออกมารวมกัน ซ่ึงถาน้ําเสียดังกลาวไมสามารถระบายได จะทําใหเกิด

น้ําขังและเปนน้ําเสีย เนา และสงกลิ่นเหม็น สรางความเดือดรอนใหประชาชนอยางมาก 

 ปญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมีการทําอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กหลาย

ประเภทท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนปญหาดานมลภาวะ เชน การทําฟารมสุกร โรงงานแปงมัน   

โรงสีขาว โรงงานทําปลารา ปลาทู และโรงงานทําผลไมดอง โรงงานทําขนมจีน โรงงานเหลานี้จะปลอยน้ําเสีย

ลงสู  ลํารางระบายน้ําสาธารณะ ทําใหน้ําเสียและมีกลิ่นเหม็น 

             3.  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 

          ปญหาการสงเสริมอาชีพ มีประชาชนตามชุมชนตาง ๆ จํานวนมากท่ีรายไดไมเพียงพอ    

ตอการเลี้ยงชีพยังมีผูวางงาน และการวางงานหลังฤดูการเก็บเก่ียว ซ่ึงเทศบาลไดเขาไปชวยเหลือโดยการ

สงเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดใหแกประชาชนเหลานี้  แตก็ไมประสบผลสําเร็จมากนัก สาเหตุสวนหนึ่งมา

จากการบริหารจัดการของกลุมอาชีพ ไมมีประสิทธิภาพ การรวมกลุมไมมีความเข็มแข็งอยางเพียงพอ ขาด

ความโปรงใสและความสามัคคี ขาดตลาดรองรับสินคาท่ีไดจากการผลิตของชุมชนหรือสินคา OTOP  

หนวยงานภาครัฐยังไมสามารถสงเสริมอาชีพท่ีเหมาะสมได สินคาหรือผลิตภัณฑบางสวนไมมีคุณภาพและ

ไมไดมาตรฐาน ทําใหมีปญหาดานการตลาด และแรงงานมีปญหาในตลาดการแขงขันท้ังในและตางประเทศ  

เนื่องจากแรงงานขาดฝมือและทักษะ 



 

    ปญหาขาดกองทุนเพ่ือการสงเสริมอาชีพและรายได  ประชาชนโดยท่ัวไปตามชุมชน   

ตาง ๆ โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน วางงาน จึงมีความตองการใหมีการจัดตั้งกองทุน        

เพ่ือชวยเหลือประชาชนในกลุมผูท่ีดอยโอกาสหรือมีปญหา แตขาดแหลงเงินท่ีจะขอรับการสนับสนุน เพ่ือเอา

มาจัดตั้งกองทุน เชน กองทุนสงเสริมอาชีพ กองทุนเพ่ือการกูยืม ซ่ึงยังไมเพียงพอกับความตองการของ

ประชาชน 

    ปญหาการบริหารจัดการกองทุน  นโยบายรัฐบาลไดมุงเนนใหความสําคัญการกระจาย

รายไดใหกับประชาชน โดยมีการจัดตั้งกองทุนในการประกอบอาชีพ  สงเสริมอาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดของ     

ประชาชนสวนใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 ลานบาท โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือสรางรายไดท่ีมีระบบตอเนื่องและยั่งยืน และยังมีกองทุนประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเกิดมามากมาย   

เชน   กองทุนออมทรัพย กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนสงเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะหชุมชนกองทุน

บานม่ันคง ซ่ึงบางสวนเกิดข้ึนมาจากการรวมตัวของคนในชุมชน แลวตั้งเปนเงินกองทุนหรือกองทุนท่ีมี

หนวยงานอ่ืนๆ ใหการสนับสนุน เม่ือมีการจัดตั้งกองทุนตาง ๆ ข้ึนมาและการแตงตั้งคณะกรรมการดานตาง ๆ   
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ข้ึนมาบริหารกองทุน ซ่ึงปญหาท่ีพบคือการขาดความรูประสบการณ ในการบริหารจัดการตาง ๆ เชน ดานการ

บัญชี ดานการแนะนําสงเสริมอาชีพ หรือฝกอาชีพท่ีเหมาะสม เกิดทักษะและความรูของประชาชน ในการ    

ใหเงินกองทุนไปลงทุน เกิดระบบพรรคพวกและอ่ืน ๆ เกิดการคอรัปชั่น ขาดความสามัคคีท่ีสงผลใหการ

บริหารเงินกองทุน ไมมีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส  มีการนําเงินกองทุนไปใชอยางไมถูกตอง ไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมท่ียื่นคําขอไว และกิจกรรมท่ีลงทุนไมกอใหเกิดประโยชน

ไมเกิดอาชีพ  ท่ีกอใหเกิดรายไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประชาชนสวนใหญคิดเฉพาะการเปนผูรับเงินจาก

กองทุนเพียงฝายเดียว โดยคิดวารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐจะตองเปนผูใหตลอดเวลา ขาดจิตสํานึกในการ

ใชเงินกองทุนอยางถูกตอง ขาดวินัย ขาดความซ่ือสัตย ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการพ่ึงพา

ตนเองท่ีพอเพียง เหมาะสม บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะสั้นจะเกิดปญหากับสมาชิกในกองทุนเอง เชน 

ปญหาดานการชําระหนี้คืนเงินกองทุน ปญหาการวางงาน การขาดอาชีพและรายไดในโครงการนี้ เม่ือการ

บริหารโครงการ  ขาดประสิทธิภาพ จึงสงผลตอภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศอยาง

แนนอนในอนาคต 

 4. ดานการพัฒนาสังคม 

    ปญหาขาดสถานท่ีออกกําลังกาย  ประชาชนโดยท่ัวไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา 

สําหรับการออกกําลังกาย และสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจและทํากิจกรรมนันทนาการตางๆ

ปจจุบันภายในเขตเทศบาลมีชุมชนหนาแนนมากข้ึน โดยเฉพาะเนนในหมูเยาวชนท่ีตองการสถานท่ีออกกําลัง

กายเพ่ือลดปญหาการม่ัวสุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ 

ท่ีดินภายในเขตเทศบาลท่ีเหมาะสมสําหรับกอสรางสาธารณะ  ภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคาแพงและ   

หายาก 



 

    ปญหาประชาชนท่ียากจนไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง  ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ  

ไมมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองใชพ้ืนท่ีของการรถไฟและท่ีสาธารณะบางแหงปลูกสรางท่ีอยูอาศัยแบบชั่วคราว 

สรางปญหาในการจัดระเบียบชุมชนขาดความไมเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมือง และปญหาการใหบริการ

ดานตาง ๆ  อาทิดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาดานสาธารณสุขเปนตน ซ่ึงเกิดจากปญหา    

ความยากจนและการอพยพเขามาหางานทําในพ้ืนท่ีเขตเมือง 

   ปญหาเด็ก เยาวชน ขาดการอบรมสั่งสอน  สังคมไทยในปจจุบันมีความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมและคานิยมมาก เนื่องจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ทําใหหันมานิยมทางดาน

วัตถุมากข้ึน และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใชอยางแพรหลาย ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดการ

อบรมและสรางจิตสํานึกในการตระหนักถึงความเปนคนไทย  คานิยมแบบคนไทย ความหลากหลายของ

วัฒนธรรมสังคมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย โดยขาดมาตรการการปองกันท่ีเข็มแข็ง การปรับเปลี่ยนเพ่ือเขาสูโลก

ในยุคโลกาภิวัฒน หรือโลกไรพรมแดน เยาวชนบางสวนตองออกจากสถานศึกษาเสียอนาคตและติดยาเสพติด 

    ปญหายาเสพติด ไดมีการแพรระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนตางๆ มากยิ่งข้ึน       

ท้ังผูติดยาเสพติดและผูขายท้ังในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนท่ัวไป ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากสภาพ

เศรษฐกิจโดยท่ัวไปตกต่ําลง การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม จริยธรรม เกิดปญหาการวางงาน คานิยม 

ประชาชนยากจนลง หารายไดไมเพียงพอเลี้ยงครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเปนอาชีพท่ีมีรายไดดีถึงจะมี

ความเสี่ยงสูงก็ตาม แตประชาชนบางกลุมทําเพ่ือแกปญหาความยากจนของครอบครัว ซ่ึงปญหาดานนี้ยังมี

สถานการณท่ีไมนาไววางใจ ประชาชนโดยท่ัวไปหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะตองเฝาระวังปองกันและ 
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ปราบปรามกันตอไป และสรางจิตสํานึกใหไดผล สวนสาเหตุของปญหาการติดยาเสพติดนั้นเกิดจาก 

ความเครียดและภาวะกดดันจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว ท่ีทํางาน เพ่ือนชักจูง ผูคายาเสพติดชักจูง

และเกิดความอยากทดลองเสพ แกปญหาของตนเองไมได หาทางออกไมไดเลยหันมาพ่ึงยาเสพติด 

    ปญหาไขเลือดออก เปนโรคท่ีสามารถปองกันได แตการปองกันไมใหมียุงลายไม

สามารถทําได โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีน้ําขัง กลายเปนแหลงเพาะพันธยุงลายและยุงชนิดตางๆ ดวย 

บานเรือนของประชาชนไมมิดชิด ยุงสามารถเขาไปในบานเรือนไดตลอดเวลา โดยเฉพาะตามชุมชนตางๆ 

ปญหาตางๆ มักเกิดจากมีน้ําขังตามแหลงตางๆ ทําใหยุงลายขยายจํานวนไดอยางรวดเร็ว เปนอันตรายแก

ประชาชน ขาดการปองกันอยางถูกวิธี เชน การทําลายแหลงเพาะพันธุยุงและการพนยาฆายุง 

 ปญหาการขาดสถานท่ีอานหนังสือของชุมชน ตามชุมชนตางๆ ไมมีแหลงความรูท่ีจะไดรับ

ขอมูลขาวสารของทางราชการ และดานตาง ๆ เนื่องจากขาดสถานท่ีเปนศูนยรวมของประชาชน เพ่ือใชในการ

พบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การอานหนังสือพิมพ และขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ของทาง

ราชการ การขาดงบประมาณจากหนวยงานในการสนับสนุนในการกอสรางศาลากลางชุมชน 

         ปญหาดานการศึกษา ประชาชนบางสวนตามชุมชนตางๆ มีการศึกษานอยและไมนิยม      

สงบุตรหลานใหมีการศึกษาสูงข้ึน เพราะยากจนมีรายไดนอยไมเพียงพอท่ีจะสงบุตรหลานใหมีการศึกษา       



 

ในระดับสูงได ประชาชนท่ีมีการศึกษานอย ทําใหหางานทํายาก ขาดประสบการณ ความรูและขาดทักษะฝมือ

ในการทํางาน ขาดสถานศึกษาท่ีเหมาะสม โรงเรียนต้ังอยูหางไกลจากชุมชน ลําบากท้ังตอเด็กนักเรียนและ

ผูปกครองในการเดินทางมาเรียน และรับ-สงบุตรหลาน ซ่ึงปญหาดังกลาวเกิดจากการไมเห็นความจําเปนดาน

การศึกษา ทําใหบานเมืองขาดการพัฒนาท่ีถูกตอง ความยากจนและการวางงาน ทัศนคติและคานิยมของแต

ละครอบครัว การขาดแรงจูงใจดานการศึกษา ขาดการสนับสนุนและสงเสริมในการเพ่ิมพูนความรูและการ

พัฒนาฝมือทักษะท่ีมีคุณภาพในการทํางาน จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

           ปญหาประชาชนขาดการดูแลดานการควบคุมการกอสราง ประชาชนขาดความเขาใจ     

ในระเบียบของทางราชการ โดยจะทําการตอเติมอาคารบานเรือนเองโดยไมไดขออนุญาตของทางราชการ      

ในการตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางและตอเติม รวมท้ังการควบคุมการกอสรางและเปนสาเหตุในการ

สรางความเดือดรอนรําคาญใหกับบานขางเคียง และไมมีความปลอดภัย เนื่องจากหนวยงานของรัฐขาดการ

ประชาสัมพันธ  ใหกับประชาชนไดรับทราบเก่ียวกับการขออนุญาตกอสรางและตอเติมอาคารการขาดความรู 

ความเขาใจของประชาชน 

5. ดานพัฒนาการเมืองการบริหาร 

          ปญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงานของชุมชน  ชุมชนตาง ๆ ในเขต

เทศบาลท้ัง 39  ชุมชน ไดมีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซ่ึงทํางานเพ่ือประโยชนของ

สวนรวม และเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แตชุมชนมีปญหาดานการขาดเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณ

ในการทํางาน เชน เครื่องใชสํานักงาน  ศาลาอเนกประสงค  ท่ีทําการชุมชน หอกระจายขาว และคาตอบแทน

ในการทํางาน หนวยงานท่ีเก่ียวของไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได เนื่องจากขอจํากัดดานระเบียบฯ 

         ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ตามชุมชนตาง ๆ จะมีการลักขโมย การงัด

แงะ  ทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการเฝาระวังทรัพยสินเพ่ิมมากข้ึนกวาเดิม สวนมากจะมาจาก

กลุมผูติดยาเสพติด และมีการเลนการพนันตามชุมชนตาง ๆ เพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะในงานสวดอภิธรรมศพใน

เวลากลางคืนซ่ึงปญหานี้เกิดจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยท่ัวไป การม่ัวสุมเลนการพนัน    

ความยากจน และการวางงานทําใหเกิดความอดยากและไมมีเงินในการประทังชีวิต 
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ศักยภาพการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

               ดานคมนาคม 

โอกาส   มีเสนทางคมนาคมทางรถยนตสายสําคัญ คือ ถนนมิตรภาพและทางรถไฟ พาดผาน

ตัวเมือง และเปนเสนทางมีความสะดวกในการขับข่ี เนื่องจากจากเปนถนนเมน ท่ีสามารถเดินทางเขาสูตัว

เมืองขอนแกนไดอยางรวดเร็ว เปนเสนทางคมนาคมหลักภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวเพ่ิมศักยภาพ     

ดานการเปนศูนยกลางการคา การบริการ การสงออก และการขนสงของจังหวัดได มีเสนทางคมนาคมทาง

รถยนตสามารถเชื่อมโยงกับอําเภอตาง ๆ และจังหวัดอ่ืน ๆ ไดอยางสะดวก  เชน  ถนนเชื่อมตอระหวาง



 

อําเภอบานไผ และอําเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  มีแนวโนมการขยายตัวของชุมชนเมืองคอนขางสูง ทํา

ใหประชาชน   เกิดความตองการดานคมนาคมมากข้ึน และอยูไมหางจากสนามบินจังหวัดขอนแกนจนเกินไป 

ขอจํากัด  การขยายถนนและปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองเพ่ืออํานวยความสะดวก ในการ

สัญจรไปมาของประชาชนมีขอจํากัดดานผังเมือง และชุมชนท่ีอยูอาศัย งบประมาณและอัตรากําลังมีไม

เพียงพอ  ถนนชํารุดบอย ตองมีการบํารุงรักษาซอมแซมอยูเปนประจํา  ผูใชรถใชถนนไมรักษากฎจราจร ขาด

วินัยในการขับข่ียานพาหนะ 

               ดานสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ   

โอกาส  ปริมาณความตองการมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน  มีสวนราชการท่ีเก่ียวของและบริษัทเอกชน 

ท่ีรับผิดชอบดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ในระดับอําเภอ  คือ  สํานักงานการประปา  สํานักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค เปนตน ชุมชนภายในเขตเทศบาล ยังขาดแคลนความพรอมในดานสาธารณูปโภค / 

สาธารณูปการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบประปา ระบบไฟฟาแสงสวางในบางพ้ืนท่ี 

ขอจํากัด  การขยายและการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีข้ันตอนการ

ดําเนินการลาชาเนื่องจากเปนบริการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และมีหลายหนวยงานดําเนินการยังมีปญหาดาน

การประสานงานและการวางแผนรวมกันของหนวยงาน ประชาชนบางสวนยังไมมีน้ําประปาใช การใหบริการ      

ไมสะดวก และไมสอดคลอง กับความตองการเนื่องจากงบประมาณมีจํากัด  ทําใหไมสามารถสนองตอบตอ

ปญหาความตองการของประชาชนไมทันทวงที  ขาดแคลนแหลงน้ําผิวดินสําหรับน้ําดิบท่ีจะใชในการผลิต

น้ําประปาเพราะในบางฤดูแหลงน้ําดิบท่ีมีน้ําจะลดลงมากและเหลือนอย ไมเพียงพอตอระบบการผลิต ทําให

การบริการไมสมํ่าเสมอ 

                  ดานการส่ือสารคมนาคม 

   โอกาส   มีบริษัทท่ีดําเนินเก่ียวกับระบบการสื่อสารเชน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และ

บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงมีการขยายตัวทางธุรกิจในการประกอบการลงทุนของ

ภาคเอกชนเพ่ิมข้ึน  รวมท้ังการขยายบริการของภาครัฐ  อําเภอบานไผ เปนอําเภอท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปน

ศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาค ตามนโยบายการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค การสื่อสาร   

มีความพรอม 

  ขอจํากัด  ความไมคลองตัวในการใหบริการของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ การใหบริการ

สาธารณะในระดับชุมชนมีนอยไมครอบคลุม  ทําใหประชาชนเดือดรอน  ไมไดรับความสะดวกเทาท่ีควร      

การสื่อสารและการโทรคมนาคมของประเทศ มีขอจํากัด  เชน  ขอจํากัดในเรื่องคูสาย และสัญญาณโทรศัพท 

สัญญาณดาวเทียม  อัตราคาธรรมเนียมและคาบริการราคาแพง  การทําลายทรัพยสินของกลุมคนราย         

เชน  ทําลายตูโทรศัพทสาธารณะ 
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ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรธรรมชาติ 



 

โอกาส  มีแหลงน้ําเพ่ือการกักเก็บน้ํา และอุปโภคบริโภค และการประมงน้ําจืด คือ หนองง้ิว  

สระสวรรค  หนองลุมพุก  เปนตน  และแหลงน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปา  คือ  แกงละวา  มีแหลงน้ํา

ชลประทานท่ีสําคัญ  คือ  อางเก็บน้ําชลประทาน หรือ แกงละวา  ฝายหนองนาวัว 

ขอจํากัด   ท่ีดินมีราคาแพง การถือครองท่ีดินของเกษตรกรท่ีแทจริงลดลง  ดินเปนดินรวน  

ปนทราย  สภาพดินมีความอุดมสมบูรณนอย  ทําใหการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร และขาดความรูความเขาใจ  

ท่ีจะนําหลักวิชาการดานการเกษตรมาพัฒนา 

  ส่ิงแวดลอม 

โอกาส  ประชาชนมีความรู  ความเขาใจ และมีจิตสํานึกและตระหนักในเรื่องสิ่งแวดลอม    

มากข้ึน  และมีการรณรงคใหประชาชนสนใจดานสิ่งแวดลอมมากข้ึน  ปญหาสิ่งแวดลอมยังมีไมมาก มีการ

วางแผนดานสิ่งแวดลอมของเทศบาล เพ่ือปองกันและบําบัดฟนฟู แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม  รวมท้ังไดรับ

การสนับสนุนดานเทคนิค  วิชาการและงบประมาณจากหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ มีความรวมมือในการ

ดําเนินการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจากหนวยงานท่ีเก่ียวของภายในพ้ืนท่ีดีข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวาง

เทศบาลเมืองบานไผ และ องคการบริหารสวนตําบล ประชาชนมีความเขาใจมากข้ึน ยังมีพ้ืนท่ีเพียงพอในการ

รองรับปญหาดานขยะและแหลงรองรับการพัฒนาระบบบําบัดน้ําเสีย 

 ขอจํากัด  ชุมชนมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน และความไมเปนระเบียบเรียบรอย การจัด

ระเบียบชุมชน โดยเฉพาะหาบเร แผงลอย ทํายากข้ึน โดยเฉพาะในชุมชนใน ชุมชนตลาดสด และชุมชนแออัด  

การลงโทษผูกระทําความผิดดานสิ่งแวดลอมไมเด็ดขาด การประสานงานดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานท่ี

เก่ียวของซ่ึงมีมาก ท้ังดานการปฏิบัติท้ังดานระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือ 

เครื่องใช ในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอม ความรวมมือจากผูประกอบการมีนอย ในการแกไขปญหาและ

ผูประกอบการขาดความรับผิดชอบตอสังคมในดานสิ่งแวดลอม 

 ดานเศรษฐกิจ 

โอกาส   มีการสงเสริมอาชีพ และสนับสนุนผลิตภัณฑสินคา OTOP จากภาครัฐมากข้ึน     

ดานการแปรรูปสินคาเกษตร  การเลี้ยงสัตว  และการทอผาไหม  โรงงานยาสูบ  และสินคาของท่ีระลึก

ประเภทอาหาร  ชุมชนมีการเคลื่อนไหวสูงตอการเขามามีสวนรวมในการสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให

เขมแข็งเพ่ือสรางรายไดเพ่ิมข้ึน  การขนสงสินคา และถายเทสินคาไดท้ังทางรถไฟ และทางรถยนต  ปริมาณ

การปลอยสินเชื่อเพ่ือการลงทุนขนาดกลาง และเล็ก มีมากข้ึน   

ขอจํากัด   การสงเสริมอาชีพใหกับชุมชนตางๆ ยังไมดี มีปญหาดานคุณภาพและการตลาด

รองรับ ขายสินคาไมไดขาดความยั่งยืน  กองทุนเพ่ือการสงเสริมอาชีพ และรายได เกิดปญหาดานการบริหาร

ขาดความเปนธรรมและโปรงใส การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  และการบริการสวนมากเปน   

นักลงทุนในทองถ่ิน  อัตราการขยายตัวจึงไมสูงมากนัก  รายไดเฉลี่ยของประชาชนสวนใหญมีรายไดนอย  

โดยเฉพาะในกลุมผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม และรับจาง เศรษฐกิจระดับชุมชนหรือการพัฒนาสินคา        

1  ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ ยังไมสามารถบรรลุเปาหมาย 

                การเกษตรกรรม   



 

โอกาส  การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร สวนมากจะเปนการใชวัตถุดิบทาง

การเกษตรเปนหลัก  ซ่ึงสามารถรองรับผลผลิตในภาคเอกชนได เชน การปลูกขาว และออย ประชาชนยังมี

การบริโภคสินคาดานการเกษตร  และสัตวเลี้ยงเปนสําคัญ มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร และการประมง จํานวน      
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5  แหง  คือ  หนองง้ิว  สระสวรรค  หนองลุมพุก  อางเก็บน้ําหวยทราย  ฝายหนองนาวัว  ถาไดรับการพัฒนา  

และปรับปรงุระบบการเก็บกักน้ําใหดีจะทําใหสามารถสนับสนุนในการพัฒนาภาคการเกษตร การประมงได 

ขอจํากัด  พ้ืนท่ีการเกษตรสวนใหญจะอาศัยน้ําจากน้ําฝนเปนหลัก  การเปลี่ยนแปลงและ

การแปรผันทางสภาพภูมิอากาศสงผลตอการผลิตสินคาทางการเกษตร  ทําใหเกิดความไมแนนอน ไมตอเนื่อง       

มีอัตราการเสี่ยงสูง  ปจจัยการผลิตโดยเฉพาะดินซ่ึงเปนดินรวนปนทรายไมอุมน้ํา  ดินมีคุณภาพต่ําทําให

การเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร ขาดการสงเสริมเกษตรกรและเกษตรกรไมมีความรูดานการเกษตรอยางแทจริง 

หนวยงานภาครัฐซ่ึงมีนักวิชาการนอย ไมเพียงพอท่ีจะเขามาชวยเหลือเกษตร เกษตรกรบางสวนไมสามารถ   

ใชน้ําจากแหลงเก็บกักน้ําได 

 เกษตรกรขาดความรูความสามารถ ขาดเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีนํามาใชในการผลิต  เนื่องจาก

สวนใหญเกษตรกรยากจน  ใชวิธีการผลิตแบบเดิม ทําใหการผลการผลิตต่ํา คุณภาพไมดี ไมไดมาตรฐาน ไม

คุมกับการลงทุน  แรงงานภาคการเกษตรลดลง คนหนุมสาวจะเปลี่ยนเปนการใชแรงงานประเภทอ่ืนแทน  

เนื่องจากรายไดดีกวา  และจะกลับมาทําการเกษตรเฉพาะในชวงฤดูการทําการเกษตรเทานั้น เกิดความ       

ไมแนนอนมีการเคลื่อนยายบอย 

 ผลผลิตทางการเกษตรสวนมากจะมีลักษณะเปนเกษตรรายยอย  ขาดการรวมกลุมทําให    

แตละราย มีผลผลิตไมมากนักและอยูกระจัดกระจาย ทําใหลําบากตอการควบคุมในดานคุณภาพของการผลิต  

ความไมแนนอนของราคาสินคาภาคเกษตรกรรมและความไมเปนธรรมในดานราคา บทบาทของการพัฒนา

เศรษฐกิจในสาขาภาคอุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและการบริการ มีสูงกวาภาคเกษตร  เกษตรกรใน         

ภาคเกษตรบางสวนไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน  ทําการเกษตรไดในพืชบางชนิด เนื่องจากขอจํากัดดานท่ีดิน      

ท่ีใชในการเกษตรกรรม  รวมท้ังความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติและกลไกของตลาด  เกษตรกรสวนใหญ   

มีหนี้สินภาคครัวเรือนท่ีเกิดจากการกูยืมเพ่ือการลงทุน 

                  การอุตสาหกรรม 

 โอกาส   อุตสาหกรรมเปนอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดยอม ท่ียังสามารถเขาไป

สงเสริม และพัฒนาได  วัตถุดิบท่ีใชในการผลิตจะมาจากวัตถุดิบภาคการเกษตรท่ีไมขาดแคลน มีแรงงาน

จํานวนมาก และคาจางไมแพง  การคมนาคมท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการขนสงท้ังทางรถยนตและ

รถไฟ  ท่ีดินเพ่ือใชเปนท่ีต้ังของอุตสาหกรรมยังมีมาก  ราคาไมแพงจนเกินไป  มีแหลงเงินทุนหรือสถาบัน

การเงินในพ้ืนท่ี 

 ขอจํากัด  วัตถุดิบในการผลิต จากภาคการเกษตรไมแนนอน  และคุณภาพไมไดมาตรฐาน 

แรงงานมีคุณภาพต่ําในดานทักษะฝมือ และมีความรูดานเทคโนโลยีนอย  การเคลื่อนยายสูง ขาดแคลน        

นักลงทุนรายใหม  บทบาทการเมืองระดับชาติ  การสงเสริมการลงทุนของภาครัฐ ยังไมสามารถกระตุนใหเกิด

การลงทุนเทาท่ีควรได   



 

                  การพาณชิยกรรม/การคา 

 โอกาส  เปนแหลงรวมความตองการและการแลกเปลี่ยนสินคาบริการในระดับอําเภอ        

การคมนาคมมีความสะดวก  ท้ังทางรถยนต และทางรถไฟ มีแหลงเงินทุนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะของภาครัฐ      

เชน  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ผูประกอบการ   

พาณิชยกรรม / การคาสวนใหญเปนลักษณะของการขายปลีก ยอย   

ขอจํากัด   ตลาดศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนสินคายังไมมี ไมมีคลังสินคาหรือศูนยรวมสินคา 

ประชาชนในภาคชนบทมีอํานาจการซ้ือต่ํา  แหลงเงินทุนยังมีขอจํากัดในการปลอยสินเชื่อขนาดกลางและเล็ก  

ขาดตลาดรองรับสินคา OTOP และสินคาเกษตรในพ้ืนท่ี   
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                  การทองเท่ียว 

 โอกาส  มีแหลงทองเท่ียวดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ  คือ วัดพระเจาใหญผือบัง หลวงปู

พุทธกุกุ  รอยพระพุทธบาทหินลาด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง  วัดมัชฌิมวิทยาราม  และวัดสงวนวารี  เปนตน  มี

สินคาของท่ีระลึก ประเภทอาหาร  คือ  กุนเชียง  และผาไหม  การคมนาคมไปสูแหลงทองเท่ียว  สะดวกและ

เชื่อมโยงไปท่ีอ่ืนๆ ได  มีเทศกาลทองเท่ียวงานประเพณีสงกรานต งานประเพณีบุญกุมขาวใหญ งานประเพณี

ลอยกระทง งานแหเทียนพรรษา และถนนคนเดินเพลินเมืองไผ ท่ีมีข้ึนทุกวันอาทิตย เวลา 16.00-22.00 น.  

ณ บริเวณถนนหนาท่ีวาการอําเภอบานไผ 

 ขอจํากัด  ขาดการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ีตอเนื่อง  ขาดศูนยใหบริการแนะนําการ

ทองเท่ียวระดับอําเภอ  แหลงทองเท่ียวบางแหงยังไมไดรับการบูรณะและฟนฟู ขาดแหลงทองเท่ียว          

ทางธรรมชาติท่ีนาสนใจ  ศักยภาพในการดึงดูดของแหลงทองเท่ียวท่ีมีตอนักทองเท่ียวต่ํา 

 ดานสังคม 

 ประชากรชุมชนและการประกอบอาชีพ 

 โอกาส  ประชากรสวนใหญ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ประชาชนมีความผูกพันและ

ความสัมพันธในลักษณะของสังคมชนบทอยูมาก  จะมีความเก้ือกูล  รักและสมานสามัคคีตอกันดี  มีประชากร

ในวัยแรงงานมาก และสามารถทํางานไดเฉพาะในงานท่ีมีการใชเทคโนโลยีตํ่าเปนสวนมาก เพราะขาดฝมือ

และทักษะ   จํานวนประชากรเคลื่อนยายออกนอกภาคเกษตรมากข้ึน  มีการขยายตัวของชุมชนออกไปและ

จะตั้งอยูตามแนวเสนทางคมนาคมคือ ทางรถไฟ และทางรถยนต   ชุมชนมีความสนใจท่ีจะเขามามีสวนรวมใน

การสรางอาชีพและรายได   

 ขอจํากัด  มีการเคลื่อนยายแรงงานออกไปตางถ่ินสูง โดยเฉพาะหลังฤดูการเก็บเก่ียว

คอนขางสูงแรงงานมีความรูนอย ไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงานในภาคการเกษตร และ

ภาคอุตสาหกรรม     มีการเอารัดเอาเปรียบผูใชแรงงาน และยังมีการใชแรงงานเด็ก  อาชีพในทองถ่ินมีนอย

ไมเพียงพอตอความตองการของประชากรวัยแรงงาน  การดําเนินชีวิตของประชากรสวนใหญยังเปนสังคมแบบ

ดั้งเดิม ชุมชนมีการพัฒนาชา 

 ดานการศึกษา 



 

 โอกาส   มีโรงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  ท้ังในระบบโรงเรียน และนอก

ระบบโรงเรียน รวมท้ังวิทยาลัยการอาชีพ  เปนท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิม-    

พระเกียรติ ท่ีเปดสอนตั้งแตปริญญาตรีและปริญญาโท  สถานศึกษามีความพรอมสูงท้ังดานบุคลากร/อุปกรณ

การศึกษา ประชาชนมีความตองการในการศึกษามากข้ึน ท้ังในและนอกระบบ โดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ  

 ขอจํากัด  อัตราการเรียนตอในระดับภาคบังคับ 12 ป ยังมีปญหา รวมท้ังในระดับท่ีสูงข้ีน  

โดยเฉพาะในกลุมประชาชนท่ีมีรายไดตอครัวเรือนต่ํา  โอกาสทางการศึกษาของประชาชนยังไมครอบคลุม

ท่ัวถึงตอนโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  12  ป  ทัศนคติของผูปกครองตอการสงเสริมและสนับสนุนบุตรหลาน      

ใหไดรับการศึกษาตอ และมีคานิยมสงบุตรหลานท่ีจบการศึกษาภาคบังคับแลว ออกไปใชแรงงานแทน  

นักเรียน  นักศึกษา  บางสวนมีปญหาในระหวางเรียน ทําใหไมสามารถอยูในระบบการเรียนได 

 ดานการสาธารณสุข 

 โอกาส   ความตองการรับบริการดานสาธารณสุข จากศูนยบริการสาธารณสุข  โรงพยาบาล 

ซ่ึงมีระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  ยังมีความตองการจํานวนมาก  ความตองการในดานการสงเสริม

สุขภาพและการปองกันรักษาโรค  การอนามัยแมและเด็ก  ยังมีความตองมีการพัฒนาดานความรู ความเขาใจ 

โดยเฉพาะในชุมชนและในกลุมผูดอยโอกาส  ยังมีอัตราการเสี่ยงตอการเจ็บปวย  จากปญหามลพิษของสถาน

ประกอบการเพ่ิมข้ึน  ประชาชนสวนใหญท่ีมีรายไดนอย  ยังตองการท้ังการบริการสาธารณสุขจากภารรัฐ 
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มากกวาภาคเอกชนเพราะคาใชจายถูกกวา  สามารถใชระบบสงตอผูปวยท่ีมีอาการหนัก และตองการแพทย

เฉพาะทางไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญในจังหวัดขอนแกนได 

 ขอจํากัด  ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน  บุคลากรไมเพียงพอ  ภาคเอกชนมีการ

ใหบริการในราคาแพง    

 ดานการเมืองการบริหาร 

                 นโยบายของรฐั 

 โอกาส  เปนอําเภอท่ีตั้งของจังหวัดท่ีเปนเมืองศูนยกลางของการพัฒนาของภูมิภาค          

ท้ังทางดานการคมนาคม  เศรษฐกิจ  ศูนยกลางการเงิน การบริการ การคา การลงทุน แหลงรวมสถาบัน 

การศึกษา  ศูนยกลางการประชุมสัมมนา ศูนยรวมบริการดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนยราชการ 

แหลงวัตถุดิบ นโยบายการเปดประตูสูอินโดจีนผลของการพัฒนาดานตาง ๆ จึงสงผลตอการพัฒนาอําเภอบาน

ไผดวย เชน  โครงการขยายชองทางถนนมิตรภาพตลอดสาย  เปนเสนทางท่ีพาดผานอําเภอบานไผ  โครงการ

กอสรางทางรถไฟรางคูท้ังประเทศ  ซ่ึงเสนทางรถไฟสายดังกลาวเปนเสนทางพาดผานอําเภอบานไผ มีการ

กระจายอํานาจจากสวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน  รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสินคา  

OTOP  อยางจริงจัง  ซ่ึงอําเภอบานไผ มีสินคาหลายอยางท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาตอไปได   

 ขอจํากัด   การแปลงนโยบายมาสูการปฏิบัติยังไมปรากฏรูปธรรมท่ีชัดเจน และตอเนื่อง    

การประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือผลักดันไปสูเปาหมายตามนโยบายของรัฐยังไมดีเทาท่ีควร 

ขาราชการขาดความรู ความเขาใจรูปแบบการบริหารแบบบูรณาการ กฎหมายระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ        

ยังเปนขอจํากัดตอดําเนินงานเพ่ือการสนองตอในระดับนโยบาย  การถายโอนภารกิจการกระจายอํานาจมาสู



 

ทองถ่ิน ขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ และหนวยงานท่ีจะถูกถายโอนไมใหความรวมมือ  กอใหเกิดความลาชา 

เชนดานการศึกษา นักลงทุนจากภายในและภายนอกประเทศอยูในอัตราต่ํา เพราะขาดสิ่งดึงดูดใจในการ

ลงทุน  การประชาสัมพันธและสงเสริมเพ่ือทําความเขาใจตอนโยบายของประชาชนนอย ทําใหประชาชนขาด

ความเขาใจในระดับนโยบาย  และการแปลงนโยบายของรัฐไปสูการปฏบิัต ิ

   ดานการเมือง 

โอกาส   การกระจายอํานาจมาสูทองถ่ิน  ทําใหทองถ่ินมีภารกิจ และบทบาท อํานาจหนาท่ี

งบประมาณในการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ิมมากข้ึน ความสําคัญในระบบการปกครองสวนทองถ่ิน สงผลตอการ

พัฒนาทองถ่ินมากข้ึนตามลําดับ นักการเมืองทองถ่ินสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี มีเจตนาแนวแนท่ีจะพัฒนา

ทองถ่ินของตน ระดับความขัดแยงทางการเมืองไมรุนแรงมากนัก ยังมีลักษณะท่ีสามารถประนีประนอมได   

กลุมผลประโยชน เปนกลุมผลประโยชนในทองถ่ินมากกวาตางถ่ิน ประชาชนเริ่มตื่นตัวดานการเมืองสูงข้ึน 

โดยเฉพาะเรื่องเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินตนเอง 

 ขอจํากัด  การดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอน และสนองตอบความตองการของ

ประชาชนของนักการเมืองทองถ่ิน จะเนนเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีเลือกตั้งของตนเอง การมองประเด็นปญหาของ

การพัฒนาในภาพรวม ระดับอําเภอ และจังหวัด ระดับชาติลดลง มีการเมืองระดับชาติ เขามาแทรกแซงระบบ

การเมืองทองถ่ิน ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจท่ีชัดเจนในระบบการปกครองสวนทองถ่ิน มีการผูกขาด

ของกลุมผลประโยชน  ความไมโปรงใส ความเขาใจท่ีไมชัดเจนในระบบการปกครองสวนทองถ่ินและขาด

ความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีของนักการเมืองทองถ่ินเอง 

               ดานโครงสรางการบรหิารของเทศบาล 

 จุดแข็ง  เปนองคการท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการนิติบัญญัติ และบริหาร           

มีงบประมาณเพ่ือการพัฒนา และบริหารจัดการเปนของตนเอง มีอิสระในการตัดสินใจทางการบริหาร และ 
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การพัฒนาภายใตกฎระเบียบของทางราชการ สามารถแกไขปญหาความเดือดรอน และความตองการของ

ประชาชนไดรวดเร็วกวาระบบอ่ืน ขาราชการสวนทองถ่ินปฏิบัติงานภายใตการควบคุมกํากับ ดูแลและ

ตรวจสอบของนักการเมืองทองถ่ินอยางใกลชิด มีสวนราชการในระดับอําเภอท่ีคอยใหขอเสนอแนะและ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน มีความรวมมือระหวางเทศบาลและชุมชนตาง ๆ เปนอยางดีรวมท้ังในการ

ประสานงานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 จุดออน  เกิดระบบพรรคพวกข้ึนในระบบการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงนําไปสูปญหา

ความไมเปนธรรมในการปกครองและการบังคับบัญชาซ่ึงนําไปสูปญหาการคอรัปชั่น ขาดความโปรงใส        

ขาดภาวะผูนําตัวอยาง การตรวจสอบเขาไปไมท่ัวถึง กระบวนการตัดสินใจสูงสุดอยูท่ีนักการเมืองท่ีไดรับการ

คัดเลือกเขามาทําหนาท่ีในการบริหาร การสั่งการไมเปนไปตามสายการบังคับบัญชา ไมมีความเสมอภาค        

มีความซับซอนในการดําเนินกิจกรรมบางอยางกับหนวยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ี มีการแทรกแซงจากอิทธิพล

ภายนอกในการบริหารงานของเทศบาลในบางกรณี 

                  ดานกฎระเบียบ   



 

 จุดแข็ง การปฏิบัติงานขององคกรมีความชัดเจนภายใตขอบของกฎหมาย เปนหลักประกัน

ขอผิดพลาดใหกับขาราชการท่ีตองการปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด เพ่ือรักษาผลประโยชนของ      

ทางราชการและเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติงาน ทําใหการบริหาร การปกครองมีความเปนธรรม และทําให  

การพัฒนาเปนไปอยางระเบียบ 

 จุดออน  ขาดความยืดหยุน ระเบียบ กฎหมายมีชองใหผูปฏิบัติสามารถเลือกปฏิบัติได 

กฎระเบียบบางอยางไมทันสมัยกับสภาพสังคมในปจจุบันการปฏิบัติงานของแตละหนวยงานมีระเบียบ

กฎหมายหลายฉบับรองรับมากเกินไป ระเบียบกฎหมายบางอยางมีความซับซอนและไมเก้ือกูลตอกัน  ในการ

ปฏิบัติงานมีการยึดถือระเบียบมากเกินไปหรือไมก็ละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

                 ดานบุคลากร 

 จุดแข็ง  มีบุคลากรท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ี มีสถาบันการศึกษา   

ท่ีพรอมท่ีจะใหการพัฒนาประสิทธิภาพดานบุคลากรขององคกร บุคลากรมีโอกาสไดรับขอมูลขาวสาร 

เนื่องจากอําเภอบานไผต้ังอยูในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางทางดานการศึกษา  และท่ีอําเภอบานไผเปนท่ีตั้งของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงท่ีเปดสอนท้ังระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท มีการถายโอนบุคลากรจากกการ

กระจายอํานาจ  เขามาสู สวนทองถ่ินมากข้ึน ตาม พ.ร.บ. ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

 จุดออน   การขาดความรูความเขาใจ  และความชัดเจนในกฎระเบียบของหนวยงานของ

ขาราชการ และลูกจางของทองถ่ิน ขาดการพัฒนาและความคิดริเริ่มสรางสรรค และขาดความกระตือรือรน 

ขาดความสามัคคี  ชอบทํางานตามท่ีผูบังคับบัญชาสั่งและมอบหมาย ขาราชการขาดความม่ันใจในการปฏิบัติ

หนาท่ี และการตัดสินใจ  องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไมมากเทาท่ีควร ขาราชการบางสวนขาด

กําลังใจ  การพัฒนาความดีความชอบไมมีความเปนธรรม ใชระบบผลประโยชนและพรรคพวก ผลจาก

นโยบายของคณะผูบริหารบางครั้งขาดความชัดเจน จําทําใหบุคลากรขาดความไมม่ันใจในการปฏิบัติงาน จึง

รอรับการสั่งการเพียงอยางเดียว บุคลากรท่ีถายโอนมาจากสวนราชการอ่ืน สวนมากจะประสบปญหาในการ

ปฏิบัติหนาท่ีในรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ท่ีมีนักการเมืองทองถ่ินเปนผูบริหาร และเปนปญหาตอ

การถายโอนของหนวยงานเดิม ปจจุบันราชการสวนทองถ่ินมีปญหาดานการขาดแคลนบุคลากรในบาง

ตําแหนง  
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   ดานงบประมาณ/เงินอุดหนุน 

จุดแข็ง   เปนองคกรท่ีมี ก.ม. ใหมีการจัดหารายไดเปนของตนเอง  มีการกระจายอํานาจจาก

สวนกลาง และสวนภูมิภาคมาสูสวนทองถ่ิน ทําใหมีการกระจายงบประมาณมาให ทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนดวย     

ทําใหทองถ่ินมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน การใชจายงบประมาณมีความคลองตัวสูงกวาระบบอ่ืน ๆ สงผลใหมีการ

จัดสรรงบประมาณใหมากข้ึนดวย  มีสมาชิกสภาผูแทนราษฏรซ่ึงสามารถระดมเงินงบประมาณเขามาในพ้ืนท่ี  

ไดสูง มีการลงทุนของภาคเอกชนพอสมควร มีการกํากับ ตรวจสอบ  การใชจายงบประมาณจากจังหวัด 



 

อําเภอ และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายป 2549  เทศบาลจะมีรายไดเพ่ิมข้ึนตามพระราชบัญญัติ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

จุดออน  กฎ ระเบียบการใชงบประมาณทองถ่ินมีชองวางทําใหเกิดการทุจริตได ขาราชการ

ผูปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังขาดความชัดเจนในกฎระเบียบปฏิบัติ  เนื่องจากเทศบาลเปนองคกรท่ีมีการ

จัดหารายไดเอง และมีกําหนดการใชจายงบประมาณท่ีจัดหามาไดเอง บางครั้งทําใหการใชจายประมาณไมเกิด

การประหยัด นโยบายในการบริหารดานงบประมาณของผูบริหารไมชัดเจน การใชจายงบประมาณบาง

ประเภทไมสอดคลองและเอ้ือประโยชนตอนโยบายการพัฒนา จังหวัดและ ประเทศในภาพรวม หนวยงาน

ตรวจสอบภายในองคกรขาดเอกภาพ  

                 ดานเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงาน 

จุดแข็ง   เทศบาลมีเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการปฏิบัติงานพอสมควร มีเครื่องมือ

เครื่องใชท่ีทันสมัยเขามาใชในการปฏิบัติงาน และการบริหารงาน  

จุดออน   เครื่องมือและอุปกรณบางอยางมีประสิทธิภาพตํ่าเนื่องจากการใชงานมานาน 

งบประมาณในการจัดซ้ือ  ขาดการดูแล รักษา และการซอมบํารุงท่ีดี ขาดบุคลากรของหนวยงานในการท่ีจะ

ดูแลรักษาและซอมแซมเครื่องมือเครื่องใช   ข้ันตอนและระเบียบปฏิบัติในการจัดซ้ือ/จัดหาอุปกรณมีมาก  

รวมท้ังข้ันตอนในการซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชมีความยุงยากไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานบางอยางท่ีตอง

ใชความเรงดวน รวดเร็ว สําหรับเครื่องมือท่ีมีเทคโนโลยีสูงผูใชขาดเทคนิคและความชํานาญในการใช ขาด

ความเขาใจในการบํารุงดูแลรักษา 

   ดานการประสานงาน 

 จุดแข็ง  เปนเทศบาล ท่ีมีระบบการสื่อสารภายใน และภายนอกท่ีดี และเปนประโยชน      

ในการสนับสนุนการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน ประชาชน  และสวนราชการอ่ืนเปนอยางดี

โดยเฉพาะมีการประชุมพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ ทุกๆ เดือน ระหวางสวนราชการ และ

ระหวาง ชุมชนและผูบริหารเทศบาล  และเทศบาลไดเปดบริการมีศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชน 

 จุดออน  การประสานงานของเทศบาลตองผานไปยังอําเภอ และจังหวัดบางครั้งมีความ

ลาชา การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ลาชาไมทันตอเหตุการณ 

                ดานขอมูลขาวสาร 

 จุดแข็ง  ตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนแหลงรวมขอมูลขาวสาร มีเครื่องทันสมัย ท่ีพรอมจะสนับสนุน

ในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร เทศบาลมีศูนยบริการอินเตอรเน็ตฟรี และหองสมุด แกประชาชน นักเรียน 

นักศึกษา 

 จุดออน  การเชื่อมโยงขอมูลขาวสารระหวางภาครัฐและภาคเอกชนมีนอย ขอมูลไมชัดเจน  

ไมเปนปจจุบันและมีการเปลี่ยนแปลงบอย การจัดเก็บขอมูลของหนวยงานยังไมมีประสิทธิภาพ การนําขอมูล  

ไปใชประโยชนมีนอย การกระจายขอมูลขาวสารยังไมท่ัวถึง ขาดบุคลากรในหนวยงานท่ีมีความรูเก่ียวกับ

เทคโนโลยีสมัยใหม  

 

2-13 



 

 

สภาพการณปจจุบัน    

 เปนเทศบาลท่ีต้ังในอําเภอและจังหวัดท่ีเปนเมืองศูนยกลางการคมนาคม เปนแหลงรวม

สถาบันการศึกษา เปนศูนยกลางการประชุม/สัมมนา ศูนยรวมบริการการแพทยและการสาธารณสุข เปนศูนย

ราชการการเงินและสถาบันการเงิน เปนแหลงวัตถุดิบทางการเกษตร แหลงพลังงาน และวัฒนธรรมท่ีโดดเดน  

รวมท้ังเปนจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการพัฒนากับกลุมประเทศในอินโดจีน ซ่ึงภาพรวมของผลพวงของ

การพัฒนาดานตาง ๆ สงผลถึงการพัฒนาในระดับทองถ่ินดวย  มีอัตราการขยายตัวในดานการพาณิชย การคา 

การบริการ แตในภาคอุตสาหกรรมมีนอย สวนภาคการเกษตรในพ้ืนท่ีมีลักษณะลดลง  มีถนนสายสําคัญคือ 

ถนนมิตรภาพและทางรถไฟพาดผานตัวเมืองจึงสะดวกตอการเชื่อมโยงไปสูอําเภอและจังหวัดอ่ืน ท้ังในการ

เดินทางและขนสงสินคา ประชากรสวนใหญรายไดยังต่ํา และมีความยากจน เปนเทศบาลท่ีเปนท่ีตั้งของ

โรงเรียน ระดับประถม มัธยม วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมากแหงหนึ่ง มีการเคลื่อนยายแรงงานจากภาคเกษตร

ไปสูแรงงานประเทศอ่ืนมากข้ึน โดยเฉพาะหลังฤดูเก็บเก่ียว สัดสวนการลงทุนเพ่ิมข้ึนไมมาก  ประชาชนยัง

วางงานอยูมาก และคาแรงต่ํา 
 

สรุปประเมินสถานการณ 

ดานการคา การพาณิชยและการบริการ มีเพ่ิมข้ึนในเขตเมืองซ่ึงเปนแหลงศูนยรวมของการ  

ซ้ือขายแลกเปลี่ยนสินคาตาง ๆ ในระดับอําเภอ เนื่องจากการคมนาคมท่ีมีความสะดวก รวมท้ังความพรอมใน

ดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการในเขตเมือง และมีความพรอมดานสถาบันการเงินท่ีจะมาสนับสนุน

โครงสรางดานเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยเฉพาะระดับกลาง และเล็ก มีการเปลี่ยนแปลงจากภาคเกษตรกรรม 

มาสูภาคพานิชยกรรม และการบริการมากข้ึน เกิดจากปจจัยดานแรงงาน และปจจัยดานการผลิต               

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความไมแนนอนของภาคเกษตรซ่ึงการผลิตสวนใหญตองพึงพาธรรมชาติ 

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมของทองถ่ินมากข้ึน และเขาใจในระบบการปกครองทองถ่ิน

เพ่ิมข้ึนมาก 

 สภาพสังคมโดยท่ัวไป มีการพัฒนามาสูการเปนสังคมเมืองมากข้ึน บางสวนยังมีลักษณะ    

เปนสังคมชนบทก่ึงสังคมเมือง  และมีการขยายตัวของชุมชนออกไปตามเสนทางคมนาคมท้ังทางรถไฟ และ  

ทางรถยนต จนบางแหงหลายเปนชุมชนแออัด เกิดความไมเปนระเบียบเรียบรอย และมีปญหาดานตางๆ 

ตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง และการใหบริการสาธารณะของ

หนวยงานในพ้ืนท่ี เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพท และการสาธารณสุข 

 

การประเมินศักยภาพในการพัฒนา 

 โอกาส   มีทําเลท่ีตั้งท่ีเหมาะสม โดยตั้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

เปนอําเภอดานสุดทายกอนเขาสูจังหวัดขอนแกน และตั้งอยูบนถนนสายสําคัญของภาคอีสาน คือ            

ถนนมิตรภาพและมีทางรถไฟสายหลักของภาคอีสานวิ่งผานตัวเมืองซ่ึงทําใหสามารถเชื่อมโยงกับจังหวัดตาง ๆ     

ในภูมิภาคได เชน จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา  ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ   

ท่ีจะเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาเทศบาล ท้ังในภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม คือ เปนพ้ืนท่ีซ่ึงไมอยูใน



 

เขตอิทธิพลของมรสุมโดยตรง  มีทรัพยากรธรรมชาติประเภทแหลงน้ํา และดิน มีพ้ืนท่ีท่ีจะนํามาใชในการ

พัฒนาไดอีกมาก และราคาท่ีดินไมสูงมากนัก สามารถรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงขายและ          

การขยายตัวดานการคมนาคม การลงทุน ระดับอําเภอ  จังหวัดและเหมาะท่ีจะเปนท่ีต้ังคลังสินคาการเกษตร 

และสินคาอ่ืน ๆ มีความพรอมในดานของปจจัยโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปการ การติดตอสื่อสาร 
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โทรคมนาคม และพรอมท่ีจะพัฒนาใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ัน ผลพวงของการพัฒนาตาง ๆ ของจังหวัดสงผลตอ

การพัฒนาทองถ่ินท้ังทางตรงและทางออม มีทรัพยากรดานแรงงานเปนจํานวนมาก การขนสงสินคาเขาสู

จังหวัดทําไดสะดวก ท้ังทางรถยนตและทางรถไฟ ทางอากาศ และมีระบบการสงตอสูจังหวัดไดอยางสะดวก 

รวดเร็ว 

 ขอจํากัด   การจัดหาวัตถุดิบภาคเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือสนับสนุนฐานการผลิต มีจํานวน         

ไมแนนอน และมีคุณภาพต่ํา แรงงานในทองถ่ินสวนใหญจะเปนแรงงานท่ีมีคุณภาพทางทักษะและฝมือ

แรงงานต่ํา ไมสามารถใชเครื่องมือและอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีสูงมากได  การเคลื่อนยายแรงงานสูงและบอย

มาก ภาวะความเสี่ยงในการประกอบอาชีพการเกษตรมาก เนื่องจากความแนนอนในการผลิตท่ียังคงพ่ึงพา

ธรรมชาติ    การประกอบการมีขอจํากัดในคุณภาพสิ่งแวดลอมทางน้ํา และมลพิษ ประชาชนสวนใหญยากจน 

วางงาน ความรูนอย และมีหนี้สิน การสงเสริมอาชีพยังไมไดผลเทาท่ีควร ไมมีตลาดศูนยกลางในการซ้ือ-ขาย 

ผลิตผลทางการเกษตร  อาศัยตลาดศูนยกลางในตัวจังหวัดชวยในการระบาย ซ้ือ และ ขาย สินคาเกษตรตางๆ 

ดานองคการและการบริหาร 

 จุดแข็ง  เปนองคกรทองถ่ินท่ีมีท่ีตั้งอยูในจังหวัดท่ีเปนศูนยกลางการพัฒนาในภูมิภาค       

และเมืองศูนยกลางของการพัฒนาอุตสาหกรรม การคา การลงทุน การบริการ มีสวนราชการในระดับอําเภอ 

และจังหวัดเปนจํานวนมาก และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบอย มีความรวมมือระหวางภาครัฐและ

ภาคเอกชน ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ ใหความรวมมือกับเทศบาลสูง มีระบบงบประมาณและระบบ         

การบริหารงาน ท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทองถ่ินเปนอยางดี เปนองคกรท่ีสามารถสนองตอบตอปญหา    

ความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็ว  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมไมใหญเกินไปและมี

เครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณท่ีจะเปนและสามารถนํามาใชในการดําเนินการชวยเหลือประชาชนไดอยางดี 

ผูบริหารทองถ่ินจะอาศัยอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงงายตอการแกไขปญหา และการใหบริการประชาชน 

 จุดออน   เนื่องจากเทศบาลมีภารกิจดานการบริหาร และการพัฒนาท่ีครอบคลุมในหลาย

ดาน การพัฒนาในบางดาน เกิดการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ  เชน ดานสิ่งแวดลอม ดาน

การแพทย ดานผังเมืองและดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และคนกลุมนี้บางสวนยังมีทัศนคติท่ี

ไมพ่ึงประสงคอยางแทจริงท่ีจะทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เนื่องจากยังเปนท่ีตองการของ

ภาคเอกชนท่ีรายไดดีกวา  พนักงานสวนทองถ่ินขาดความม่ันใจในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานบางอยางท่ีมี

ลักษณะเชิงขัดแยงกับระดับนโยบาย ขาดการพัฒนาบุคลากรอยางเหมาะสมและตอเนื่อง การขาดภาวะ

ตัวอยางผูนําท่ีดี  มีความขัดแยงในระบบการเมืองทองถ่ินและขาราชการประจํา สงผลตอการบริหารงาน ขาด

ความโปรงใส กลุมผลประโยชนในทองถ่ินเขามามีบทบาทและแทรกแซงการบริหารงานและการปฏิบัติงาน  
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2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  โดยดําเนินการดังนี้ 

       เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินกับคิดเปน  

รอยละและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา รายละเอียดตามตาราง 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) 

ท่ีดําเนินการ เปรียบเทียบกับเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2558            
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวน

โครงการ

ในแผน 

พัฒนา 

จํานวน

โครงการท่ี

ดําเนินการ

และ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

รอยละ 

(%) 

จํานวน

งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา 

(บาท) 

จํานวน

งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

รอยละ 

(%) 

1. การพัฒนาเทศบาลเมืองบาน

ไผสูความเปนเมืองนาอยู 

100 23 5.39 118,704,708 8,648,760 3.20 

2. การพัฒนาระบบบริหาร

จัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

74 8 1.87 7,824,125 2,296,200 0.85 

3. การพัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ

ประทับใจ 

128 10 2.34 54,252,640 5,651,900 2.09 

4. การสงเสริม พัฒนา เขาสู

อาเซียน 

125 17 3.98 89,559,480 38,129,000 14.10 



 

0รวม 427 58 13.58 270,340,953 54,725,860 20.24 
 

2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถิ่นในเชิงคุณภาพ 

        เทศบาลเมืองบานไผ  ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนของแตละแผนงาน/

โครงการของเทศบาลเมืองบานไผ มองวาสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน     

บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามท่ีไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด  โดยนําเสนอเปนภาพรวม ดังนี้ 
 

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ   

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  เปนการ

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามนโยบายแตละดานท่ีไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ ไดแก 

1 นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ มุงเนนและใหความสําคัญตอกระบวนการมีสวนรวมของภาค

ประชาชนมาก เปดโอกาสใหประชาชน กลุมพลังมวลชนองคกรภาคเอกชนและภาคีเครือขายตางๆ เขามามี

สวนรวมในการบริหารจัดการในดานตางๆ  ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน โดยการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  ใหเปนเทศบาลท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรมหลัก

ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม  หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา มาประยุกตใชแนวทางการ

ปฏิบัติภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรและเทศบาลเมืองบานไผ เปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ  สามารถ 
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บริหารกิจการสาธารณะท่ีกอใหเกิดประโยชนสุขและความพึงพอใจตอประชาชนผูรับบริการ ซ่ึงถือเปนหัวใจ

สําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล ใหเกิดข้ึนในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิดรวมวางแผน  และรวมตัดสินใจ สงเสริมใหเขารวม

เปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพ่ือทําหนาท่ีท้ังในการรวมบริหารจัดการและรวมติดตาม

ตรวจสอบการทํางานของเทศบาล  จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบ

ได โดยจะใหความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรร

งบประมาณอยางเปนธรรมและท่ัวถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา 

สอดคลองกับความตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพ้ืนท่ี และนําวิชาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

มาใช    ในการบริการประชาชนใหครบวงจรทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูล

ขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก รวดเร็ว  

 ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เทศบาลไดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนดานบุคลากร ดาน

การพัฒนาชุมชน  เทศบาลไดดําเนินการจัดเวทีประชาคมชุมชนเขมแข็ง ในชุมชน 39 แหง  เพ่ือพิจารณา

โครงการพัฒนาของชุมชนและคัดเลือกโครงการท่ีตองการ และยังมีการจัดประชุมประชาคมเมืองบานไผ เพ่ือ

สงเสริมการมีสวนรวมจาก 3 สวน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทําใหเกิดกระบวนการการมี



 

สวนรวม รวมคิด รวมวางแผน และรวมตัดสินใจ ตอการพัฒนาเมืองในรูปแบบของแผนพัฒนาและแผน

ยุทธศาสตร ท้ังยังมีการทบทวนยุทธศาสตร วิสัยทัศนของเทศบาล เพ่ือใหเกิดทันตอสภาวการณและปญหา

ความตองการท่ีเปนปจจุบัน การติดตามการดําเนินงานของเทศบาลนั้น สามารถตรวจสอบขอมูลขาวสาร การ

ประชาสัมพันธ โครงการ/กิจกรรม ขอมูลเก่ียวกับการจัดซ่ือจัดจาง ซ่ึงเทศบาลเมืองบานไผ  ไดพัฒนาระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรภายในสํานักงาน การเชื่อมตอระบบ INTERNET 

ใหมีประสิทธิภาพและทันสมัยอยูตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบเครือขายฐานขอมูลสารสนเทศศูนยขอมูลราชการ และไดเปดชองทางการติดตอ

โดยผานทางเว็บไซดเทศบาลเมืองบานไผ www.banphaicity.go.th  ซ่ึงไดดําเนินการปรับปรุงหนาเว็บไซด

เพ่ือเสนอขอมูลขาวสารของเทศบาลใหเปนปจจุบันอยูตลอดเวลา และยังไดเปดชองทางการสื่อสารใหม คือ 

เฟสบุค (Facebook) เทศบาลเมืองบานไผ 

2 นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  เนนการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน ไดแก ถนน ราง

ระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย สนับสนุนใหมีการขยายเขตไฟฟา

สาธารณะและขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล โดยมีการวางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพ่ือ

การเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็นและประสานความรวมมือจากภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือ

วางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความพรอมในการรับสถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพ้ืนท่ีมี

สวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือและเยียวยาผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อาง

เก็บน้ํา เพ่ือไวใชเก็บกักน้ําเพ่ือใชในการเกษตร รวมท้ังปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศน เพ่ือใหเกิดความสวยงาม

และเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบปายรานคายานชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานท่ีราชการ 

หนวยงานเอกชน บานเรอืนประชาชน เพ่ือใหสอดคลองกับการพัฒนาบานเมืองนาอยู ชุมชนนามอง และดูแล

จัดการระบบเหมืองฝาย เพ่ือใหเกษตรกรมีน้ําในการเกษตรตลอดฤดูกาล รวมท้ังสงเสริมการสรางผลผลิตทาง

การเกษตรใหไดมาตรฐาน 
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 ผลการดําเนินงาน   

 สําหรับงบประมาณป พ.ศ. 2557 ไดจัดสรรงบประมาณใหกับโครงการกอสรางและปรับปรุง

ถนน ทอระบายน้ํา และทางเดินเทา ในชุมชน/หมูบาน  ใหมีมาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการ

เดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปาใหมีประสิทธิภาพ ติดตั้งไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุก

สาย เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนท่ีอยูอาศัยและผูสัญจรไป-มา และเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ

ขนสงผลผลิตทางการเกษตร     ซ่ึงการพัฒนาดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ นั้น เพ่ือรองรับการขยายตัว

ของเมืองในอนาคต โดยมีแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร น้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภค การแกไขปญหาภัยแลง และปญหาน้ําทวม เชน ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ํา การกอสรางและปรับปรุง

เสนทางคมนาคม  ทําใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไป-มา ของประชาชนมีความสะดวก

รวดเร็วและไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึง     การปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศน ท้ังเกาะ

http://www.banphaicity.go.th/


 

กลางถนน ฟุตบาททางเทาตางๆ และมีการจัดระเบียบปายโฆษณา เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ สวยงาม เปน

เมืองนาอยู  
 

3 นโยบายดานการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  ไดเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริม

กิจกรรมสรางความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดย

สนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนินกิจกรรมของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรี

แมบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข กลุมอาชีพใหมีความเขมแข็งและเชื่อมโยงกิจกรรมการทํางานเปน

เครือขาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) โดยการ

สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยางท่ัวถึง 

เพ่ือใหประชาชนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพ่ือเฝา

ระวังไมใหเกิดปญหาสังคม อาชญากรรมและยาเสพติด  

 ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ไดจัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี  เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุและอาชญากรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยู มีการจัดทํา

โครงการ I SEE YOU ซ่ึงเปนบริการเชิงรุก เพ่ือดูแลสุขภาพ รางกาย และจิตใจของผูสูงอายุ ผูยากไร ผูปวยติด

บานติดเตียง ผูพิการ หญิงหลังคลอด ทารกและผูดอยโอกาส ใหไดรับการดูแลอยางท่ัวถึงและเปนธรรม จัดให

มีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง จัดใหมีสถานท่ีออกกําลังกาย  สถานท่ีพักผอนหยอนใจ และ

สถานท่ีทํากิจกรรมรวมของครอบครัวท่ีเหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย อาทิเชน กอสรางสวนสาธารณะเฉลิม

พระเกียรติบริเวณหลังเทศบาล จัดใหมีโครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เปนตน  
   

    4. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น  

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระบบ นอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุนงบประมาณ

ตามอํานาจหนาท่ี สงเสริมความรวมมือในการจัดกิจกรรม การประสานงาน การใหความรวมมือและการ

แลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางท่ัวถึง และทันตอ

เหตุการณสามารถขอรับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได 

รวมถึงเพ่ิมชองทางในการติดตอสื่อสารการรับเรื่องราวรองทุกข  คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากข้ึน 

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ

เทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ท้ังในดานของบุคลากร  
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ความพรอมของสถานท่ี  อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ สนับสนุนการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  เชื่อมโยง

ระหวางบาน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  กําหนดหลักสูตรแบบทองถ่ินมีสวนรวม  เสริมสรางแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม  บทบาทและการมีสวนรวมในชุมชน ท้ังนี้ มุงเนนใหเด็ก

เปนศูนยกลางของการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมทางดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียน



 

ตอในระดับท่ีสูงข้ึน ทํานุบํารุงศาสนา  วัดวาอาราม  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพ่ือใหศาสนสถานแตละ

แหงเปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดย

สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา  ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ สงเสริมและปลุก

จิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  และปรับใชภูมิปญญาทองถ่ิน  โดยใหทุกภาคสวนใน

ชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสูลูกหลาน 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการสงเสริม สนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาจิตใจ 

ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณี และการปรับใชภูมิปญญาทองถ่ิน มีการจัดกิจกรรมพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษาภายในสังกัดและภายในองคกรอยางท่ัวถึง ตอเนื่อง และสมํ่าเสมอ โดยเนน

ท้ังดานหลักศาสนาและการฝกปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ และใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ และจัดกิจกรรมเพ่ือรวมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  รวมท้ังมีการเตรียมความพรอม

สําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  

ดวยการจัดกิจกรรมการฝกอบรม     โดยสนับสนุนใหมีการสอนภาษาตางประเทศโดยวิทยากรท้ังชาวไทยและ

ชาวตางชาติ จากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสริมการทองเท่ียว 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหการสงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการ

รวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและเกิดความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มี

รายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับสินคาและบริการ สงเสริมการฝกอาชีพท่ีมุงเนนอาชีพท่ีจะทําใหผู

เขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบเปนอาชีพและมีรายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได สงเสริมการ

นําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมใหประชาชนรักการออม ปลุก

จิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการดําเนินงานของกลุมออมทรัพย กองทุน

ตาง ๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง โดยการประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเท่ียว ท้ัง

จากภาครัฐและเอกชนและกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังท่ีจะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษและวัฒนธรรม รวมท้ังประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธท่ีดี

กับมิตรประเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

 ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีการกระตุนเศรษฐกิจและการทองเท่ียวดวยการสงเสริมและ

สนับสนุนใหมีศูนยกลางการจับจายซ้ือของ คือ การจัดทํา “ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ” โดยเนนสินคาท่ีมี

มาตรฐานท้ังทางดานราคาและคุณภาพ และสนับสนุนสินคาจากกลุมอาชีพใหมีแหลงจําหนายพรอมจัดภูมิ

ทัศนใหสวยงามและพัฒนาขอมูลแหลงสินคาหัตถกรรมพ้ืนบานในพ้ืนท่ี ใหเปนปจจุบันเพ่ือใชเผยแพร

ประชาสัมพันธ สงเสริมใหประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน โดยการ

บริหารจัดการอยางมีระบบ พัฒนาผลผลิต/ผลิตภัณฑ ท่ีเปนเอกลักษณของทองถ่ิน พัฒนาสงเสริมอาชีพใหได

มาตรฐานทุกข้ันตอน พัฒนากลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง รวมท้ังสงเสริมการสรางเครือขายการประกอบอาชีพ

แบบเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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6 นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

 ผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ ไดใหความสําคัญในการพัฒนาระบบการใหบริการ

สาธารณสุข ข้ันพ้ืนฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลายของการใหบริการมากข้ึน ไดแก การ

เสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดี การเฝาระวังและการปองกันโรค มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพของ

ประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู (Knowledge Management) ซ่ึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตามขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพ่ือนําขอมูลมา

ใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ ท้ังนี้ เปาหมายท่ีสําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมี

ความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองมากข้ึน ใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกาย

และจิตใจ สนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานโดยการพัฒนาองค

ความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดวยการสงเสริมใหมีการพัฒนาความรู ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพ่ิมข้ึน สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงานกองทุน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ พัฒนาระบบรักษาความ

สะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเท่ียวในการ

ขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สรางแรงจูงใจและความตระหนักในหนาท่ีของ

ประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและชุมชน การชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคา

ขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน ทําใหเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในชุมชน โดยการ

รณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไม ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพ้ืนท่ีวางหรือพ้ืนท่ีสาธารณะใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเหมาะสม สําหรับออก

กําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน ดวยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยตนเองมากข้ึน มีการใชมาตรการแรงจูงใจ

และมาตรการบังคับดวยกฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของเพ่ือควบคุมกิจกรรม หรือ

การดําเนินกิจการท่ีอาจสงผลตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมท้ังสงเสริมการจัดตั้งเครือขายในการบริหาร

จัดการ และพัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซ้ือ รานอาหารปลอดภัย เพ่ือเสริมสรางสุขภาพ

ของประชาชนและสุขภาวะท่ีดี  

 ผลการดําเนินงาน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ.2557 ไดพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุข โดยการกอสรางศูนยบริการ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ ณ บริเวณตลาด 4 เพ่ือใหมีสถานท่ีใหบริการท่ีกวางขวาง ทันสมัย และ

เพ่ือใหการบริการเขาถึงประชาชนในชุมชน มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะท่ีดีของประชาชน โดย

การสรางความรู ความเขาใจ และสรางทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองใหแกประชาชน เพ่ือใหสามารถ

ดูแลตัวเองและเกิดความแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ การปรับปรุงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีท้ิงขยะบริเวณหลัง

มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแกน ตําบลหินตั้ง อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน ท่ีใชรวมกันกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมไปถึงหนวยงานอ่ืนๆ ในสวนของการ 



 

แกไขปญหาขยะตกคางในเขต   เทศบาล ไดปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะใหรวดเร็ว ท่ัวถึง และสอดคลองกับ

ความตองการ และปรับปรุงการรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะ ควบคูกับการจัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ี

สรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมแกเยาวชนและประชาชนในการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เปนประจําทุกป และตอเนื่อง รวมไปถึงโครงการ/กิจกรรม เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวภายในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ  



 

 

 

 
 

 

 

 
สวนท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบติั 
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บทท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ   

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม    

     เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

 ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญท่ีมีอยูแลวใหมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการ 

                               จําหนายสินคามากข้ึน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด   

 แนวทางการพัฒนาท่ี 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการ 

  ของตลาด 

ยุทธศาสตรท่ี 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 3.1  สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และอนุรักษส่ิงแวดลอม   

                   เพ่ือการอาศัยท่ีย่ังยืน   

 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.1  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิม 

                                       พ้ืนท่ีสีเขียว 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 4.2  การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 



    
 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 6.1  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 6.2  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

 

3-2 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขาย 

                                                 พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 8.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

  และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 แนวทางการพัฒนาท่ี 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 



หนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น
แนวทางการพัฒนาที 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจาก

1 โครงการกอสรางศูนยอาหารเทศบาลเมืองบานไผ 3-6

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชน 3-6

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 
แนวทางการพัฒนาที 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการ

1 โครงการเสริมสรางเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน 3-8

2 โครงการอบรมสงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน 3-8

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก
แนวทางการพัฒนาที 3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก

1 โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจตอการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก ของเทศบาลฯ 3-9

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพืนฐานและภูมิทัศนของเมือง
และเพิมพืนทีสีเขียว

1 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยยิ่งยง-หนองลุมพุก ชวงที่ 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) 3-10

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง-ถนนบานเกิ้งซอย 17 3-10

(ชุมชนหมูสี่พัฒนา)

3 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบกําแพง วัดปาชัยวารินทร (ชุมชนคลองชลประทาน) 3-11

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 4 (ชุมชนหนองลุมพุก) 3-11

5 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานเกิ้ง  ซอย 6 (ชุมชนบานขาพัฒนา) 3-11

6 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ถนนขางศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา (ชุมชนบานไผเกา) 3-12

7 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 11 (ชุมชนหนองลุมพุก) 3-12

8 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทองฯ) 3-12

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก  ซอย 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) 3-13

10 โครงการขยายผิวจราจรพรอมวางทอระบายน้ํา ถนนเจาเงาะสัมพันธ ดานทิศใต 3-13

เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 9

11 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนหนาชุมสาย (ชุมชนตลาดสด 1,2,3) 3-13

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนมิตรภาพ ดานทิศตะวันออก 3-14

ขางโรงแรมออเรจนอินท

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนเจริญสุข1 3-14

(โนนสวางเชื่อมซอยศาลเจาดานหลังโรงเรียนกรุณาศึกษา) (ชุมชนซอยศาลเจา)

14 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําซอยแยกซอยศาลเจา ดานทิศใต 3-15

(ซอยหนาบานพอส)ี (ชุมชนซอยศาลเจา)

15 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําซอยขางคริสตจักร (ชุมชนศรีหมอน) 3-15

16 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ดานทิศใต (สุดซอยประปา 2)  3-16

(ชุมชนประปา)

17 โครงการปรับปรุงคันหินทางเทา ถนนเจนจบทิศ 3-16

18 โครงการปรับปรุงคันหิน ทางเทา ถนนราชนิกูล 3-16

19 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนประชาอุทิศ 2 (ชุมชนโนนสวรรค) 3-17

20 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบกําแพงวัดคุมจัดสรร  (ดานทิศตะวันออก) 3-17

21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.และปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต 3-18

ถนนราษฎรธุรกิจและถนนสมาสบํารุง   (ชุมชนตลาด 1,2,3)

22 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ถนนรอบสระสวรรค 3-18

23 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 (ชุมชนโพธิ์สวรรค) 3-19

24 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง  ซอย 1 3-19

ถนนหนาวัดโพธิ์กลาง

25 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยแยกซอยศาลเจาที่ 2 3-19

26 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําซอยแยก ซอยศาลเจาที่ 1 3-20

27 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 3 3-20

28 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ซอยศรีรัตน 3-20

29 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ซอยบอตกปลา 3-21

30 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย 1 (ชวงที่ 2) 3-21

31 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนเลียบทางรถไฟ 3-21

32 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนประพัทธพัฒนา 3-22

33 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธิ์ชัยเชื่อมทอระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล 3-23

34 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  ซอย 1 3-23

35 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยแกวทรานี ชวงที่ 2 3-24

36 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ถนนเลียบคลองชลประทาน  3-24

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจนจบทิศ 3-25

 



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

38 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีบุญเรือง ซอย 3  ดานทิศใต 3-25

หนา ห.จ.ก. บุญเจือเฟอรนิเจอร  (ชุมชนบานขาพัฒนา)

39 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 2 3-25

40 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเขาวัดปาชัยวารินทร 3-26

41 โครงการกอสรางโรงเก็บรถ  โรงเก็บวัสดุ กอสรางรั้ว บานพัก, ถนนพรอมระบบระบายน้ํา, 3-26

พรอมระบบไฟฟา, ระบายน้ํา, พรอมระบบไฟฟา และระบบประปา

42 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยอินทรประชา 3-26

43 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ซอยไทยประทาน 3-27

44 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําซอยแยก ซอยยิ่งยง ดานทิศตะวันออก 3-27

(ตรงขามซอยประปา 1)

45 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลฯ 3-27

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยประปา3 (ชุมชนประปา) 3-28

47 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 3 (ชุมชนหนองลุมพุก) 3-28

48 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  บานเกิ้งซอย 10  (ชุมชนบานเกิ้ง) 3-28

49 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย17 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) 3-28

50 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแสงทองฝงทิศเหนือ (ชุมชนแสงทองฯ) 3-29

51 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเชื่อมถนนราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 (ชุมชนศรีหมอน) 3-29

52 โครงการขยายสะพาน ค.ส.ล ขามลําหวยจิก 3-29

53 โครงการปรับปรุงทางเทา ถนนเจนจบทิศ 3-30

54 โครงการกอสรางสะพาน  ค.ส.ล. ขามลําหวยทราย 3-30

55 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง ซอยแยกถนนแจงสนิทดานทิศเหนือ (ขางเรืองศิริฟารม) 3-30

56 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ซอยแยกถนนทางหลวงหมายเลข 23  3-30

ถึงบานหนองนกเขียน (คุมใหม)

57 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ซอยแยกถนนทางหลวงหมายเลข 23  3-31

ถึงบานหนองนกเขียน (คุมงาม)

58 โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต และวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล 3-31

พรอมทางเทาและขยายความกวางสะพาน ค.ส.ล.ถนนแจงสนิท (บานไผ-บรบือ) 

59 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง โดยวิธี Pavement In-Place Recycling 3-32

และขยายสะพาน ค.ส.ล.และกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแจงสนิท

(บานไผ - ชนบท) ชวงที่ 2



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

60 โครงการปรับปรุงซอมแซมถนนลาด ยาง โดยวิธี Pavement In-Place  Recycling 3-32

และกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแจงสนิท (บานไผ -  ชนบท) ชวงที่  3

61 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ซอยแยก ซอยอุตรนคร ดานทิศตะวันตก 3-33

62 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยหลังบริษัทอาดัมส จากประตูวัดนันทพิมพาราม 3-33

จนถึงซอยสุชสําราญ

63 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนซอยสระสวรรค (ดานทิศใต ชวงที่ 2) 3-34

64 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหนองลุมพุกซอย 7  (ซอยสุนทรี) 3-34

65 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยมิตรภาพ ซอย2 3-34

66 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนประชาอุทิศ ซอย2 3-35

67 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยธรรมาภิสมัย 3-35

68 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. ซอยแยกถนนเจนจบทิศ ดานทิศตะวันออก 3-36

69 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยสมบัติพัฒนา 3-36

70 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนประพัฒนพัฒนา ซอย 3 3-36

71 โครงการกอสรางสะพาน ค.ส.ล.ชุมชนศรีหมอน 3-37

72 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเขาโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ (ชุมชนหลักสิบสี่) 3-37

73 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหนองลุมพุก ซอย 6 (ชุมชนหนองลุมพุก) 3-37

74 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 3-38

(ชุมชนจัดสรร)

75 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.ทางเขาตลาดสดเทศบาล (ดานทิศตะวันออก) 3-38

76 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยมิตรภาพ ซอย 3 ชุมชนสุมนามัย 3-38

77 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ซอยแยกถนนเลี่ยงเมืองมิตรภาพบานไผ-บรบือ ชุมชนโนนสวาง 3-39

78 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอยบานเกิ้ง ซอย 19 3-39

ชุมชนโพธิ์สวรรค

79 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแจงสนิท  ซอย 13 (ตอเนื่อง) ชุมชนโนนสวรรค 3-40

80 โครงการกอสรางทางเทา บริเวณหนาที่วาการอําเภอบานไผ 3-40

81 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยแจงสนิท ซอย 3 3-40

82 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยแยกซอยโพธิ์สวรรค  ซอย 3 3-41

83 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหนองลุมพุก 3-41

84 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอยวัดปาชัยวารินทร 3-42

85 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. พรอมซอมแซมถนน ค.ส.ล.ซอยบานเกิ้ง ซอย 2 3-42



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

86 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหนองลุมพุก ซอย 9 3-43

87 โครงการขยายเขตประปา ภายในเขตเทศบาล 3-43

88 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล 3-43

89 โครงการติดตั้งไฟฟาแสงสวางถนนแจงสนิทจากสามแยกถนนสมหวัง-สังวาลย 3-43

ถึงสี่แยกโรงพยาบาลบานไผ

90 โครงการภูมิทัศนลําหวยจิก 3-43

91 โครงการจัดทําปายถนนซอยชุมชนตางๆ และปายชื่อชุมชน 3-44

92 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนาสถานีรถไฟ 3-44

93 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนวงเวียนน้ําพุ 3-44

94 โครงการติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรมตนไผกิ่งคูบริเวณถนนเจนจบทิศ 3-44

95 โครงการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ 3-44

96 โครงการกอสรางฝายน้ําลนและปรับภูมิทัศนลําหวยจิก 3-45

97 โครงการขุดลอกลําหวย ลําหวยจิก,ลําหวยยาง,ลําหวยนอย ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด 3-45

98 โครงการจางศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย 3-45

99 โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนพรอมถมดินสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง 3-46

100 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนหนองงิ้วเปนสวนสาธารณะ 3-46

101 โครงการขุดลอกทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 3-46

102 โครงการบําบัดน้ําเสียดวยระบบพื้นที่ชุมน้ําแบบประยุกต 3-46

103 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ในเขตเทศบาลฯ 3-47

104 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวม 3-47

และบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ

105 โครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลฯ 3-47

106 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย 3-48

(เริ่มจากศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรูถึงโรงเรียนเทศบาลบานไผ) 3-49

107 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ 3-49

108 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ 3-49

พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

สนองพระราชดําริโดยเทศบาลเมืองบานไผ (ฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.เทศบาลบานไผ)

109 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (ถนนเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง) 3-50

110 โครงการจัดสวนหยอมหนาหองทํางานตาง ๆ 3-50



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

111 โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส. ในสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 3-50

112 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 3-50

113 โครงการปรับปรุงหนาหองทํางานรองนายกฯ (ชั้นบน) 3-51

114 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานหลังหองประชุมสภาเทศบาล 3-51

115 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานหนา และในหองศูนยบริการประชาชน 3-51

116 โครงการหนาบาน นามอง 3-51

117 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯบริเวณสี่แยกบานเกิ้งถนนประชุมธนสาร 3-51

118 โครงการรักษความหลากหลายทางชีวภาพดวยวิถีพอเพียง 3-52

119 โครงการศึกษาออกแบบศูนยแสดงพันธุสัตวน้ํา(อควอเรียม) เทศบาลฯ 3-52

120 โครงการจัดทําสวนหยอมบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 3-52

121 โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสี่แยกบานเกิ้ง 3-52

122 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยประปา 3 (ชวงสุดซอย) 3-52

123 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนเจาเงาะ (ขางอามาอพารทเมนท) 3-53

124 โครงการกอสรางรั้วพรอมปรับปรุงภูมิทัศนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 3-53

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

125 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย 6 3-53

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
แนวทางการพัฒนาที 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3-54

2 โครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจรเทศบาลฯ 3-54

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคารพรอมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย 3-55

และสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบานไผ

4 โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสียจากแหลงชุมชน 3-55

5 โครงการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบานไผ 3-55

6 โครงการทอดผาปาขยะ 3-55

7 โครงการตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล 3-56

8 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 3-56

9 โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน 3-56

10 โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม 3-57



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

11 โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย 3-58

12 โครงการซอมแซมถังขอเกี่ยวของรถเก็บขนขยะชนิดขอเกี่ยว 3-58

หมายเลขทะเบียน 83-0493 ขอนแกน

13 โครงการปะผุรถเก็บขนขยะชนิดอัดทาย หมายเลขทะเบียน 82-8363 3-58

14 โครงการจัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม 3-59

15 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย 3-59

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน
แนวทางการพัฒนาที 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

1 โครงการปลูกฝงวินัย คุณธรรม ความสามัคคีใหแกนักเรียน 3-60

2 โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ 3-60

3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 3-60

4 โครงการสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน 3-61

5 โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท. 3-61

6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 3-61

7 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 3-61

8 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) 3-62

9 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานดนตรีเสียงแคนดอกคูณ 3-62

10 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ 3-62

11 โครงการอบรมเยาวชนนักเขียนจุดประกายความใฝฝนเพาะเมล็ดวรรณกรรม 3-62

12 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 3-62

13 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3-63

14 โครงการกอสรางที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 3-63

15 โครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชน กาวสูประชาคมอาเซียน 3-63

16 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง 3-63

17 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 3-64

18 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสูชุมชน 3-64

19 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 3-64

20 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3-64

และระดับประเทศ

21 โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 3-64



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

22 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 3-65

23 โครงการอาหารกลางวัน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 3-65

24 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพป.เขต 2 ขอนแกน 3-65

25 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล 3-65

26 โครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนสังกัด สพป. 3-66

27 โครงการอาหารเสริม (นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลฯ 3-66

28 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุดโรงเรียน 3-66

29 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยความรวมมือระหวางสถาบันทรัพยากรมนุษย 3-66

มหาวิทยาลัยขอนแกนกับเทศบาลเมืองบานไผ

30 โครงการจัดงานวันบัณฑิตนอย 3-67

31 โครงการพัฒนาภาษาเพื่อสูประชาคมอาเซียน 3-67

32 โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการอาน 3-67

33 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนในสังกัด สพป.เขต 2 ขอนแกน 3-67

34 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตรชาติดานเด็กปฐมวัย 3-68

(แรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปที่ 1 ตามนโยบายรัฐบาลดานเด็กปฐมวัย (พ.ศ.2557-2559)

35 โครงการสงเสริมการอาน : เทศกาลหนังสือสื่อแหงรักสูทองถิ่น 3-68

36 โครงการจัดคายฝกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน อปท.ระดับภาค 3-68

37 โครงการหองเรียนอิเล็กทรอนิกส(ศพด.1,2,3) 3-68

38 โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการบริหาร 3-69

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

39 โครงการศึกษาแหลงเรียนรูประวัติศาสตร 3-69

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคูมือการเรียนรูภาษาสูประชาคมอาเซียน 3-69

41 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3-69

42 โครงการสนับสนุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจน 3-70

43 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3-70

(รายหัว)

44 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3-70

(รายหัวสวนเพิ่ม : Top Up)

45 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3-70

(คาหนังสือเรียน)



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

46 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3-71

(คาเครื่องอุปกรณการเรียน)

47 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3-71

(คาเครื่องแบบนักเรียน)

48 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3-71

(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน)

49 โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กคาจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 3-71

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตามโครงการสุขกาย สบายชีวี (Sport day) 3-72

2 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนนทางเทาและการจราจร 3-72

3 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร 3-72

4 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดแบบไรสาย 3-72

5 โครงการจางตีเสนจราจรถนนสายตางๆในเขตเทศบาล 3-73

6 โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย 3-73

7 โครงการรณรงคเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 3-73

8 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ใหกับศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน 3-73

9 โครงการกอสรางสนามกีฬาและลานกีฬาอเนกประสงค 3-74

10 โครงการสุขภาพจิตดี ชีวีสดใส ชาวบานไผ รวมใจออกกําลังกาย 3-74

11 โครงการกอสรางอางลางมือลางหนา 3-74

12 โครงการกอสรางอางลางถวย - ชาม 3-75

13 โครงการกอสรางอางลางหนา/แปรงฟน 3-75

14 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน (บุญกุมขาวใหญ) 3-75

15 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา 3-75

16 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 3-76

17 โครงการสงเสริมกีฬาและนันทนาการพนักงานเทศบาล 3-76

18 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบเข็ม(ศูนยฯ 2) 3-76

19 โครงการแขงขันเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน 3-76



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

20 โครงการตลาดสะอาดอาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 3-76

21 โครงการชาวบานไผ รวมใจลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา 3-77

22 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ 3-77

23 โครงการเยาวชนวัยใส 3-77

24 โครงการเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ 3-78

25 โครงการตําบลสุขภาวะ 3-78

26 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 3-78

27 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก 3-78

28 โครงการ I SEE YOU 3-78

29 โครงการกอสรางโรงฆาโค-กระบือ 3-79

30 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว 3-79

31 โครงการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 3-79

32 โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ 3-79

33 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม 3-80

34 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย 3-80

35 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 3-80

36 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขมูลฐาน 3-81

37 โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ 3-81

38 โครงการเรารักบานไผ 3-82

39 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 3-82

40 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอน ยากจน  3-82

และผูดอยโอกาส

41 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 3-83

42 โครงการอบรมเสริมสรางทักษะชีวิต 3-83

43 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอเด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 3-83

44 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 3-83

45 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 3-84

46 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3-84

47 โครงการเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพ 3-84

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

ในชีวิตและทรัพยสิน
แนวทางการพัฒนาที 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

1 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด ระบบไรสาย บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา 3-85

(ดานหลังสํานักงานเทศบาล)

2 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด บริเวณรอบอาคารหอประชุมประชาเมืองไผ 3-85

3 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 3-85

4 โครงการปรับปรุงและตอเติมรั้วศูนยฯ 3 3-85

5 โครงการกอสรางตูยาม (ท.1) 3-86

6 โครงการติดตั้งรางระบายน้ําและระบบไฟฟารอบกําแพง (ศพด. 2) 3-86

7 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ(ท.1) 3-86

8 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 3-86

9 โครงการกอสรางอาคารจอดรถบรรทุกขยะ/ครุภัณฑอื่นๆ 3-87

10 โครงการพัฒนาอาสาสมัครเยาวชนคุมครองผูบริโภค 3-87

11 โครงการจางเหมาเวรยามดูแลศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลฯ 3-87

12 โครงการจัดซื้อตูเก็บอุปกรณการแพทยประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 3-88

13 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสารประจําหนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 3-88

14 โครงการจางเหมาบุคลากรทําความสะอาดอาคารศูนยบริการฯ 3-88

15 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน เทศบาลเมืองบานไผ 3-88

16 โครงการปรับปรุงบานพักพนักงานเทศบาล 3-88

17 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครเตือนภัย(มิสเตอรเตือนภัย) 3-89

18 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 3-89

19 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 3-89

20 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 3-89

21 โครงการฝกอบรมยุว อปพร. 3-89

22 โครงการจัดกิจกรรมวันสถาปนาอปพร. 3-90

23 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย 3-90

24 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล (ปใหม ตรุษจีน สงกรานต ) 3-90

25 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3-90

26 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 3-90

27 โครงการฝกอบรมยุวเทศกิจ 3-90



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
แนวทางการพัฒนาที 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสราง
เครือขายพัฒนาเมือง

1 โครงการปรองดองสมานฉันท 3-91

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ 3-91

3 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 3-92

4 โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันไทคัพมหกรรมกีฬาทองถิ่นฯ 3-92

5 โครงการสงเสริมพนักงานครูเทศบาลพนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาล 3-92

เขารวมแขงขันกีฬา

6 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 3-92

7 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น 3-92

8 โครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน 3-93

9 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 3-93

10  โครงการบรรพชาสามเณร/จารณีภาคฤดูรอน 3-93

11 เงินอุดหนุนวัฒนธรรมทองถิ่น 3-94

12 เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 3-94

13 เงินอุดหนุนวัฒนธรรมและเทศบาลเมืองบานไผ 3-94

14 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผในการจัดแขงขันกีฬายกน้ําหนัก 3-95

15 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผในการจัดแขงขันกีฬามวยปล้ํา 3-95

16 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3-95

17 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมฯ 3-96

18 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวมและทัศนศึกษา 3-96

19 โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 3-97

20 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 3-97

21 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน 3-97

22 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ 3-98

23 โครงการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน 3-98

24 โครงการแกไขปญหาความยากจน 3-99

25 โครงการอบรมอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 3-99

26 โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3-99



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

27 โครงการฝกอบรมและสาธิตการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากน้ํามันทอดซ้ํา 3-100

28 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน  ทั้ง 39 ชุมชน 3-101

29 โครงการฝกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางภาวะผูนําคณะกรรมการ 3-101

ชุมชนและองคกร ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

30 โครงการไผแสนกอ 3-102

31 โครงการสงเคราะหผูปวย  โรคเอดส  ที่ดอยโอกาสในสังคม 3-102

32 โครงการกอสรางศาลหลักเมืองเทศบาลเมืองบานไผ 3-102

33 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม 3-103

34 โครงการประชุมสมัชชาพลเมืองเทศบาลเมืองบานไผ 3-103

35 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู 3-103

36 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางเมือง 3-104

37 โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น(บุญซําฮะ) 3-104

38 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกเยาวชนและประชาชน 3-105

ในเขตเทศบาล

39 โครงการบริการอินเตอรเน็ตชุมชน 3-105

40 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 3-105

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาที 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดจากแหลงรายไดเดิม 3-106

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดจากแหลงรายไดใหม 3-106

3 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 3-106

4 สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพิ่มรายได 3-107

ใหกับชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ
แนวทางการพัฒนาที 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

1 โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 3-108

2 โครงการฝกอบรมเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน 3-108

3 โครงการกอสรางบานพักพนักงานดับเพลิง 3-108

4 โครงการซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิงทะเบียน  82-8692 ขก 3-108



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค 3-109

6 โครงการติดตั้งเพาเวอรรถยนตบรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร  หมายเลขทะเบียน 82-8693 3-109

7 โครงการซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิงทะเบียน  82-8693 ขก 3-109

8 โครงการกอสรางอาคารฝายปองกันและรักษาความสงบฯ 3-109

9 โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงยอยบานเกิ้ง 3-110

10 โครงการจัดซื้อรอกทุนแรงติดตั้งรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง ทะเบียน 82-8692 ขก 3-110

11 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต 3-110

12 โครงการจัดซื้อไดโว 3-110

13 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร (งานปองกันฯ) 3-110

14 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาลพรอมถังรองรับน้ําบาดาลและปมสูบน้ํา 3-111

15 จัดซื้อชุดชวยหายใจพรอมหมวก 3-111

16 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศสําหรับหายใจ 3-111

17 โครงการปรับปรุงหองพักเจาหนาที่สถานียอยมิตรภาพ 3-111

18 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 3-111

19 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกสําหรับรักษาความสงบเรียบรอยแบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB) 3-112

20 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู (งานรักษาฯ) 3-112

21 โครงการอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อ/การจางระดับอําเภอ 3-112

22 โครงการจัดซื้อตูเก็บรองเทาเหล็ก 40 ชอง (ท.1/ท.2) 3-112

23 โครงการจัดซื้อกลองบันทึกภาพระบบดิจิตอล (ท.1/ท.2) 3-113

24 โครงการจัดทําผามานกันแดด พรอมติดตั้ง (ศพด.3) 3-113

25 โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบานไผ (ท.1) 3-113

26 โครงการกอสรางโรงจอดรถ (ท.1) 3-113

27 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พรอมติดตั้ง (ศพด.2) 3-113

28 โครงการจัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอี้ (ท.2) 3-114

29 โครงการจัดซื้อโทรทัศน LED ขนาด 32 นิ้ว (ศพด.3) 3-114

30 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา (ท.2) 3-114

31 โครงการจัดซื้อคูลเลอรน้ําสเตนเลสกอกคู 2 หัวจาย (ท.1) 3-114

32 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอมติดตั้ง 3-114

33 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา  (ท.1) 3-115

34 โครงการจัดซื้อโตะครูพรอมเกาอี้ระดับ 3-6  (ท.1) 3-115



หนา
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35 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดานพรอมติดตั้ง (ท.1) 3-115

36 โครงการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมพรอมติดตั้ง (ท.1) 3-115

37 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง (ท.1/ท.2) 3-115

38 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน พรอมติดตั้ง(ศพด.3) 3-116

39 โครงการจัดซื้อเกาอี้เบาะนวม (ท.2) 3-116

40 โครงการกอสรางทางเดินเทาคอนกรีต(ท.1) 3-116

41 โครงการกอสรางหลังคาอเนกประสงคดานขางอาคารเรียน(ศพด.2) 3-116

42 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 3-116

43 โครงการจัดทําอัฒจันทร 3-117

44 โครงการจัดทําเสาธงกีฬา พรอมฐาน 3-117

45 โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงคมีชั้นลอย (สน.ศท.ชั้นลอย) ตอกเข็ม(ท.1) 3-117

46 โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 3-117

47 โครงการกอสรางอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบานไผ (ท.1) 3-117

48 โครงการกอสรางฐานเสาธงใหมโรงเรียนเทศบาลบานไผ (ท.1) 3-118

49 โครงการปูกระเบื้องยางบริเวณสนามเด็กเลน (ศพด.1) 3-118

50 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน(ศพด.2) 3-118

51 โครงการกอสรางเวทีใตถุนอาคารเรียน 4 ชั้น (ท.2) 3-118

52 โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 3-118

53 โครงการปรับพื้นที่สถานที่กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (ถนนสายเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง) 3-118

54 โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (ถนนสายเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง) 3-118

55 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต 3-118

56 โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุดเทศบาลฯ 3-119

57 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ 3-119

58 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต 3-119

59 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับการอากาศ พรอมติดตั้ง 3-119

60 โครงการจัดซื้อ Long spinal board 3-119

61 โครงการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุชนิดประจําที่ 40 วัตต 3-119

62 โครงการจัดซื้อเสารับสงสัญญาณพรอมสาย และอุปกรณรับ-สง คลื่นวิทยุสื่อสารพรอมสาย 3-120

พรอมติดตั้ง

63 โครงการปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 3-120
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64 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ 3-120

65 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธ  บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลฯ 3-120

66 โครงการกอสรางปายประชาสัมพันธบริเวณสี่แยกหางเกียรติสิน 3-121

67 โครงการหอกระจายขาวแบบไรสาย พรอมติดตั้ง 3-121

68 โครงการจัดซื้อปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส LED พรอมโครงฐานปาย 3-121

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ

ในการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนาที 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม
จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง 3-122

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกพนักงานและลูกจาง 3-122

3 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน 3-122

4 โครงการเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและนอก 3-123

ประเทศของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานฯ ลูกจาง พนักงานจาง และครูเทศบาล 

5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานงานดานการเงิน การคลัง  การพัสดุ 3-123

6 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานในประเทศ 3-123

7 โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ(ท.1/ท.2) 3-124

8 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3-124

9 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)และทัศนศึกษา 3-124

10 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 3-124

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

1 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ ระดับ 3,5,6,7 3-126

2 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองชาง งานปองกันฯ งานเทศกิจฯ  3-126

หองประชุมเล็ก

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุก 10 ลอ ทะเบียน 82-8361 3-126

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีด 3-126

5 โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน 3-127

6 โครงการติดตั้งผามาน 3-127

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน 83-1397 3-127
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8 โครงการปรัปรุงซอมแซมรถขุดตีนตะขาบ  หมายเลขทะเบียน ตค 3110 3-127

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย 3-127

10 โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 3-127

11 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดระบายน้ํา 3-128

12 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 3-128

13 โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร 3-128

14 โครงปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน 83 - 9951 3-128

15 โครงปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกเททาย  หมายเลขทะเบียน 83 - 0846 3-128

16 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบเข็น 3-128

17 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม 3-128

18 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ แบบฉีดหมึก 3-129

19 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก 3-129

20 โครงการจัดซื้อโตะพับ 3-130

21 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร 3-130

22 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถไถนา ทะเบียน  ตค 3166 3-130

23 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถตักหนา-ชุดหลัง ทะเบียน ตค 808 3-130

24 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน  ต - 2965 3-130

25 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 472 3-130

26 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถแบคโฮ ทะเบียน ตค 3443 3-130

27 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 3-131

28 โครงการปรับปรุงอาคารกองชาง 3-131

29 โครงการกอสรางฐาน ค.ส.ล.วางทางน้ําแบบวางบนดิน 3-131

30 โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 3-131

31 คาตอบแทนคณะกรรมการและเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล 3-131

32 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ขนาดไมนอยกวา 4 ฟุตครึ่ง แบบเหล็กพรอมเกาอี้เบาะนวม 3-132

ระดับ 3-6

33 โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี(LED TV) พรอมเครื่องเลน CD, VCD, DVD, MP3 3-132

34 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําภายในโรงเรียนเทศบาลบานไผ (ท.1) 3-132

35 โครงการจางเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด 3-132

36 โครงการจัดทําหลังคาบริเวณสนามเด็กเลน(ศพด.3) 3-132

 



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

37 โครงการวางทอและปรับพื้นที่หลังอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบานไผ 3-133

38 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 3-133

39 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก(ท.1) 3-133

40 โครงการทาสีอาคารเรียน 2 โรงเรียนเทศบาลบานไผ (ท.1) 3-133

41 โครงการติดตั้งระบบไฟฟา พรอมอุปกรณไฟฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 3-133

(ถนนสายเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง)

42 โครงการติดตั้งระบบน้ําประปาพรอมอุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 3-134

(ถนนสายเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง)

43 โครงการจายประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษใหแกพนักงานเทศบาลลูกจาง 3-134

44 โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณดวยระบบคอมพิวเตอร 3-134

45 โครงการปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในเขตฯ 3-134

46 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 3-135

47 โครงการจางเหมาจัดทําระบบบริหารงานบุคคล เทศบาลเมืองบานไผ 3-135

48 โครงการจัดซื้อเครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลาการทํางาน 3-135

49 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต   3-136

50 โครงการกอสรางหองเก็บพัสด(ุสํานักปลัดเทศบาล) 3-136

51 โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวมดานหลังอาคารหอประชุมฯ 3-136

52 โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียงใชในหองประชุมสภาเทศบาลฯ 3-136

53 โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียงเพิ่มเติมใชในหอประชุมประชาเมืองไผ 3-136

54 โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 3-137

55 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน พรอมปริ้นเตอรแบบฉีดหมึก 3-137

(INKJET Printer)

56 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานและอาคารหอประชุมอเนกประสงค 3-137

และรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ

57 โครงการตกแตงหองประชุมประชาเมืองไผ 3-137

58 โครงการกอสรางโดมศูนยประชาสัมพันธสวนหนา 3-137

59 ปายประชาสัมพันธหนาหองประชุมตาง ๆ 3-137

60 โครงการจัดทําตูเก็บเอกสาร (หองนายกเทศมนตร)ี 3-138

61 โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ 3-138

62 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 3-138



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

63 โครงการจัดทําปายหองตางๆ 2 ภาษา  3-138

64 โครงการปรับปรุงปายบอกแนวเขตเปน 2 ภาษา  3-139

65 โครงการจัดทําปายบอกสถานที่ติดตอราชการ  2  ภาษา  3-139

66 โครงการปรับปรุงปายสํานักงานเทศบาล  3-139

67 โครงการจัดซื้อชุดมาหินออน จํานวน 10 ชุด 3-139

68 โครงการจัดชื้อโตะจีน  จํานวน 20 ตัว 3-140

69 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอมติดตั้ง (ทะเบียน) 3-140

70 โครงการจัดซื้อปายประชาสัมพันธ แบบพับ 3 3-140

71 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 3-140

72 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ๊นเตอร จํานวน 4 ชุด 3-140

73 โครงการจางเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดลอมในตําแหนง 3-140

เจาพนักงานบันทึกขอมูล 

74 โครงการเงินสมทบเงินทุนหมุนเวียนคารักษาพยาบาลและเวชภัณฑศูนยบริการสาธารณสุข 3-141

เทศบาลเมืองบานไผ

75 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 3-141

76 โครงการจัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก 3-141

77 โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 3-141

78 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอลพรอมเลนส 3-141

79 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอ 3-141

80 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 3-141

81 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 3-142

82 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) 3-142

83 โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง  แบบที่ 2 3-142

84 โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย (Access Point) แบบที่ 2 3-142

85 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ A3 3-142

86 โครงการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดภายนอก (SAN) 3-143

87 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 3-143

88 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิดLED สี แบบNetwork 3-143

89 โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 3-143

90 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟาขนาด 2 kVA 3-143



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

91 โครงการจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ 3-143

92 โครงการจัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) 3-144
93 โครงการจัดซือตูสําหรับจัดเก็บเครืองคอมพิวเตอรและอุปกรณ 3-144
94 โครงการปรับปรุงหองกองวิชาการและแผนงาน 3-144

95 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลฯ 3-145

96 โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 3-145

97 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหนงเจาหนาที่บริการขอมูลขาวสาร 3-145

98 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 3-145

99 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ A3 3-146

100 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคสําหรับประมวลผล 3-146

101 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผล 3-146

102 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร 3-146

103 โครงการเพิ่มและปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3-147

104 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรม ผลงานของเทศบาล และประเพณีทองถิ่น 3-147

105 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการบริการขอมูลขาวสารสนเทศของหนวยงาน 3-147

106 โครงการจัดทําระบบยืนยันตัวตนเขาใชงานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (Authentication) 3-148

107 โครงการจัดซื้อรถโดยสาร (รถตู) 3-148

108 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา 3-148
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3.2  บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลว

ใหมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจ 2           500,000            1           150,000             1            150,000             4            800,000            

ชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น

รวม 2           500,000           1           150,000            1            150,000            4           800,000           

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา 

ตามความตองการของตลาด -                   

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงาน 2           70,000              1           20,000              1            20,000              4            110,000            

ตามความตองการของตลาด

รวม 2           70,000             1           20,000             1            20,000             4           110,000           

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลาง

ของการคมนาคมทางบก

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลาง 1           500,000            -         -                   -          -                   1            500,000            

การขนสงทางบก

รวม 1           500,000           -        -                  -         -                  1           500,000           

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศน 108        304,580,300       20          73,428,000        13           45,680,000        141         423,688,300      

ของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 15          164,389,000       6           20,140,000        6            20,140,000        27          204,669,000      

รวม 123       468,969,300     26         93,568,000       19          65,820,000       168        628,357,300     

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ 49          36,551,617        44          29,712,617        44           29,712,617        137         95,976,851        

ใหไดมาตรฐาน

รวม 49         36,551,617       44         29,712,617       44          29,712,617       137        95,976,851       

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 44          41,557,860        42          39,474,210        40           39,224,210        126         120,256,280      

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัย 26          5,739,600          15          2,334,600          13           2,104,600          54          10,178,800        
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป

ในชีวิตและทรัพยสิน

รวม 70         47,297,460       57         41,808,810       53          41,328,810       180        130,435,080     

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง 40          9,443,000          35          6,025,000          35           6,025,000          110         21,493,000        

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

รวม 40         9,443,000         35         6,025,000         35          6,025,000         110        21,493,000       

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 4           760,000            1           420,000             1            420,000             6            1,600,000          

รวม 4           760,000           1           420,000            1            420,000            6           1,600,000         

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการ 59          46,849,530        12          8,368,000          8            3,376,400          79          58,593,930        

ของเทศบาล

รวม 59         46,849,530       12         8,368,000         8            3,376,400         79          58,593,930       

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 3 ป

และความสามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 10          2,409,000          8           2,359,000          8            2,359,000          26          7,127,000          

ใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวม 10         2,409,000         8           2,359,000         8            2,359,000         26          7,127,000         

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 105        45,134,270        12          1,678,500          10           1,631,800          127         48,444,570        

การบริหารจัดการ

รวม 105       45,134,270       12         1,678,500         10          1,631,800         127        48,444,570       

รวมทั้งสิ้น 465       658,484,177     197       184,109,927      180        150,843,627      842        993,437,731     
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางศูนยอาหาร  -เพื่อเปนศูนยอาหารสวัสดิการ  - กอสรางศูนยอาหารเทศบาลเมือง 350,000 - - 1 หลัง  -พนักงาน เจาหนาที่เทศบาล สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองบานไผ ของพนักงาน เจาหนาที่เทศบาล บานไผ จํานวน 1 หลัง รายละเอียด ไดรับบริการจากศูนยอาหาร 

และเปนการประชาสัมพันธ ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด รวมทั้งไดประชาสัมพันธสินคา

สินคา OTOP ของเทศบาล OTOP เทศบาลดวย

เมืองบานไผ

2 โครงการฝกอบรมสงเสริม  - เพื่อใหประชาชนในเขต  - ประชาชนกลุมเปาหมายมีความรู 150,000        150,000     150,000     จํานวน  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

พัฒนาทักษะดานอาชีพและ เทศบาลฯ ไดมีความรู เกิดทักษะ ที่ไดจากการฝกอบรมนําไปประกอบ ป58 (150,000) กลุมอาชีพ มีความรูทักษะ ประสบการณ สวัสดิการฯ

พัฒนารายไดชุมชนในเขต ความสามารถและประสบการณ อาชีพ ดานสาขาตาง ๆ สามารถ

เทศบาลเมืองบานไผ ในดานทุนมนุษย  - สรางงาน สรางอาชีพที่ยั่งยืนและ นําไปประกอบอาชีพได

 - เพื่อใหชุมชนสามารถนํา เสริมสรางทักษะอาชีพใหกับประชาชน  - เปนการแกไขปญหาความ

ความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพ ในเขตเทศบาลฯเพื่อเตรียมเขาสู ยากจนใหแกชุมชนประชาชน

ในการดํารงชีวิต เพื่อเพิ่มรายได ประชาคมอาเซียน ในชุมชนมีความสมานฉันท

ลดรายจาย ยกระดับมาตรฐาน เกิดการทํางานเปนทีมกอใหเกิด

การครองชีพและภูมิปญญา ความสามัคคีในชุมชนแบบยั่งยืน

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ทองถิ่น  

 - เพื่อใหชุมชนพึ่งพากันเอง - ปลุกจิตสํานึกประชาชน

รวมถึงการพึ่งพาทุนทางสังคม ในชุมชนรูจัก พึ่งพาตนเอง

คนในชุมชนไดมีสวนรวม มีสวนรวมในเชิงบูรณาการ

รูจักคิดเองทําเองตอยอดใน ในชุมชนสามารถสรางภูมิ

ดานการประกอบอาชีพ คุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

ตามสภาวะของประชาคมโลก

500,000 150,000 150,000รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเสริมสรางเครือขาย  - เพื่อเพิ่มทางเลือกและอํานวย  - ประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมือง 20,000 20,000 20,000 จํานวนคน  - ประชาชนในพื้นที่ กอง

เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน ความสะดวกใหกับประชาชน บานไผ ผูสูงอายุ ผูพิการมีงาน ผูที่เขารวม เทศบาลไดรบขอมูลการ สวัสดิการฯ

ในการสมัครงานกับนายจาง  มีอาชีพ ที่สรางรายไดที่ยั่งยืนและ รับสมัครงานที่รวดเร็ว

หรือสถานประกอบการโดยตรง สามารถพึ่งพาตนเองได เชื่อถือได

 - เพื่อใหประชาชนมีงานทํามี  - ประชาชนในพื้นที่

ความรูจากการฝกทักษะอาชีพ เทศบาล ผูพิการ ผูสูงอายุ

เพื่อนําไปขยายผล สรางอาชีพ มีความรูดานทักษะอาชีพ

สรางรายไดที่ยั่งยืน  เพิ่มทักษะอาชีพ อิสระที่สามารถตอยอด

ที่หลากหลายมากขึ้นและกระตุนให เปนอาชีพที่สามารถสราง

ประชาชนที่วางงานมีงานทําพรอม รายไดอยางยั่งยืน

เขาสูประชาคมอาเซียน

2 โครงการอบรมสงเสริมและ  -เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและ  -จัดฝกอบรมกลุมอาชีพชุมชน 50,000      -           -           จํานวน  -ผลิตภัณฑชุมชนไดรับ กอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน ผลิตภัณฑในชุมชน ในเขตเทศบาล ทั้ง 39 ชุมชน 1 ครั้ง การพัฒนา ทั้งทางดาน สวัสดิการฯ

 -เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับ มาตรฐานสินคา และ

สินคาชุมชน มาตรฐานบรรจุภัณฑ

70,000 20,000 20,000รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาผลกระทบทาง  - เพื่อทราบถึงผลกระทบถึง  - จางศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 500,000     -           -           จํานวนครั้ง  -ทราบถึงผลกระทบ กองชาง

เศรษฐกิจตอการเปนศูนยกลาง โครงการที่มีประชาชนในพื้นที่ ตอการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก - ที่ทําการศึกษา ถึงโครงการที่มีประชาชน

การขนสงทางบก  - เพื่อใชผลการศึกษาในการเตรียม ของเทศบาลเมืองบานไผ ในพื้นที่

ของเทศบาลเมืองบานไผ ความพรอมเมืองที่รองรับ  -ใชผลการศึกษาในการ

 - เพื่อหาจุดแข็งและจุดออนและหา เตรียมความพรอมเมือง

กิจกรรมเพื่อสนับสนุน ที่รองรับ

 -หาจุดแข็งและจุดออน

และหากิจกรรมสนับสนุน

500,000 -          -          

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -             -             2,065,000    ทอยาว ระบบการระบายน้ํา กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ซอยยิ่งยง- ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา ชวงที่ 1 ไปทางทิศเหนือ กอสรางทอระบายน้ํา ประมาณ ดีขึ้นและลดปญหา

หนองลุมพุก ชวงที่ 2 ทวมขังและทําการระบายน้ําได ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. 662 ม. น้ําทวมขังสง

(ชุมชนหนองลุมพุก) ดีขึ้น ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอ กลิ่นเหม็น

รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 662.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางทอระบาย  -เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่ม 919,000       -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนน ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา จากถนนโพธิ์กลางไปทางทิศตะวันออกถึงถนน ประมาณ ขึ้น น้ําไมทวมขัง 

โพธิ์กลาง-ถนนบานเกิ้ง ทวมขังและทําการระบายน้ํา บานเกิ้ง ซอย 17 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 380.00 ม. ประชาชนปลอดภัย

ซอย 17(ชุมชนหมูสี่พัฒนา) ไดดีขึ้น อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ในการสัญจร

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางประมาณ ไป-มา

380.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางผิวจราจร เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจากซอยวัด 261,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล. ระบบระบายน้ําดี กองชาง

ค.ส.ล. ซอยเลียบกําแพง พรอมใชงานได ปาชัยวารินทรไปทางทิศตะวันออก หนา 0.15 เมตร 450ตร.ม. ขึ้น น้ําไมทวมขัง 

วัดปาชัยวารินทร กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. พื้นทางเดิม ประชาชนปลอดภัย

(ชุมชนคลองชลประทาน) บดอัดแนน หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 450.00 ในการสัญจรไป-มา

ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวางสภาพ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

4 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 1,389,000    -             -             ทอยาว ระบบการระบายน้ํา กองชาง

น้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา ถนนหนองลุมพุกไปทางทิศใตถึงถนนหนองลุมพุก ประมาณ ดีขึ้นและลดปญหา

 ซอย 4(ชุมชนหนองลุมพุก) น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา ซอย 2 ทอระบายน้ําอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 574.00 ม. น้ําทวมขังสง

ไดดีขึ้น เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ10.00 เมตร พรอมรางวี กลิ่นเหม็น

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาว

ประมาณ 574.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

5 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -             -             2,184,000    ทอยาว ระบบการระบายน้ํา กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนบานเกิ้ง ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา เขตทางหลวงถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตก ประมาณ ดีขึ้นและลดปญหา

ซอย 6 น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา ถึงถนนบานเกิ้ง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 700.00 ม. น้ําทวมขังสง

(ชุมชนบานขาพัฒนา) ไดดีขึ้น ขนาดØ 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. กลิ่นเหม็น

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสอง

ขางยาวประมาณ 700.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

6 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนน 1,331,000    -             -             พื้นที่ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนนขางศูนยวิทยาศาสตร มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน โพธิ์ชัยไปทางทิศตะวันออกถึงเขตรถไฟ ผิวจราจร 1,902     ประโยชนในการ

เพื่อการศึกษา อยางปลอดภัยและเปนการแกไข หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ  ตร.ม. สัญจรผานไป-มา

(ชุมชนบานไผเกา) ปญหาจราจร 634.00 เมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแนน หนา 0.20 ม.

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,902.00 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังบดอัดแนนกวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

7 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 1,141,000    -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา หนองลุมพุกซอย 11 โดยเริ่มจากสามแยกถนน ประมาณ ขึ้น น้ําไมทวมขัง 

ซอย 11 น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา หนองลุมพุกไปทางทิศเหนือ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 360.00 ม. ประชาชนปลอดภัย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ชุมชนหนองลุมพุก) ไดดีขึ้น อัดแรงชั้น 3 ขนาด  Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ในการสัญจรไป-มา
ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวีทังสองขางยาว
ประมาณ 360.00 เมตร ทอลอดถนน ค.ส.ล. อัดแรง
ชัน 3 ขนาด0.60 เมตร ความยาว 14.00 เมตร  ชุด

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 1,778,000    -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนอินทกนก ใหไดมาตรฐานแกไขปญหาน้ํา อินทกนก โดยกอสรางตอจากโครงการเดิมไปทางทิศ ประมาณ ขึ้น น้ําไมทวมขัง 

(ชุมชนแสงทองฯ) ทวมขัง และทําใหการระบายน้ํา ตะวันออกถึงถนนประชุมธนสาร ทอ ค.ส.ล. อัด 570.00 ม. ประชาชนปลอดภัย

ดีขึ้น แรงชั้น3 ขนาด  Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ ในการสัญจรไป-มา

10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ทั้งสองขางยาว

ประมาณ 570.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

9 โครงการกอสรางทอระบาย  - เพื่อแกไขปญาหาน้ําทวม  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 1,090,000    -             -             ทอยาว ประชาชนได กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก สามแยกถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศตะวัน ประมาณ ประโยชนในเรื่อง

ซอย 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) ตก กอสรางทอระบายน้ําอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 350.00 ม. ระบบระบายน้ํา

0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร อยางถาวร

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง

ยาวประมาณ 350.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการขยายผิวจราจร  - เพื่อขยายผิวจราจรใหมีพื้นที่ใน  - ทําการทุบทางเทาและทอระบายน้ําเดิมแลวทํา 490,000       -             -             ทอยาว  -ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมวางทอระบายน้ํา การสัญจรไดมากขึ้น พรอมวางทอ การกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง ประมาณ ประโยชนในการ

ถนนเจาเงาะสัมพันธดาน ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน 2.30-2.60 เมตร ยาวประมาณ 131.00 เมตร หรือ 131.00 ม. สัญจรผานไป-มา

ทิศใต เริ่มจากถนน Ø0.60เมตร บอพัก ค.ส.ล. จํานวน 15 บอ ความยาว สะดวกปลอดภัย

สุขาภิบาล 9 ทอรวมบอพักและคันหินยาวประมาณ 131.00 เมตร 
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

11 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนน 479,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ําถนนหนา พรอมวางทอระบายน้ําใหไดมาตร สุขาภิบาล 1 ไปทางทิศเหนือ หนาประมาณ 0.15เมตร 265ตร.ม. ประโยชนในการ

ชุมสาย ฐานและระบายน้ําไดสะดวกขึ้น  กวางประมาณ 5.00 เมตร ยาวประมาณ 53.00 เมตร ทอยาว สัญจรผานไป-มา

(ชุมชนตลาดสด 1,2,3) หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 265.00 ตารางเมตร ประมาณ สะดวกปลอดภัย
พืน ทางเดิมบดอัดแนนพรอมวางทอระบายนํา ค.ส.ล. 106.00 ม. ระบบระบายนําดี
อัดแรงชัน 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก ขึนไมเกิดนําทวมขัง
ระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักทั้งสองขางประมาณ 106.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

12 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -             -             1,610,000    พื้นที่ค.ส.ล. ประชาชนได กองชาง

ซอยแยกถนนมิตรภาพ ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร ซอยแยกมิตรภาพไปทางดานทิศตะวันออกขาง 2800ตร.ม. ประโยชนในการ

ดานทิศตะวันออกขาง ผานไป-มา โรงแรมออเรจนอินท ทําการกอสรางผิวจราจร  สัญจรผานไป-มา

โรงแรมออเรจนอินท ค.ส.ล.หนา0.15 เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

700.00 เมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพหรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

2,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

13 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยทําการกอสรางเริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิมไป -             3,443,000    -             พื้นที่ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ําถนน ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร ทางทิศใตผิวจราจร ค.ส.ล. หนา0.15 เมตรกวาง 4.00 1,624ตร.ม.ประโยชนในการ

เจริญสุข1 (โนนสวางเชื่อม ผานไป-มา เมตร ยาวประมาณ 406.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ทอยาว สัญจรผานไป-มา

ซอยศาลเจาดานหลัง ไมนอยกวา 1,624.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบด ประมาณ สะดวกปลอดภัย

โรงเรียนกรุณาศึกษา) อัดแนนพรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 812.00 ม. ระบบระบายน้ําดี

(ชุมชนซอยศาลเจา) ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ10.00ม. ขึ้นไมเกิดน้ําทวมขัง

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสอง

ขางยาวประมาณ 812.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

14 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย 1,631,000    -             -             พื้นที่ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ําซอย ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร น้ําซอยแยกซอยศาลเจาดานทิศใต โดยเริ่มจาก 711 ตร.ม. ประโยชนในการ

แยกซอยศาลเจาดานทิศใต ผานไป-มา โครงการเดิมไปทางทิศใต ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ทอยาว สัญจรผานไป-มา

(ซอยหนาบานพอส)ี 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ความยาวประมาณ ประมาณ สะดวกปลอดภัย

(ชุมชนซอยศาลเจา) 237.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 474.00 ม. ระบบระบายน้ําดี

711.00 ตารางเมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแนนหนา ขึ้นไมเกิดน้ําทวมขัง

0.20 เมตร พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัด

แรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก

ระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว

ทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 474.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

15 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.  - เพื่อกอสรางรางระบายน้ําใหได  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยขาง 939,200       -             -             พื้นที่ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ําซอย มาตรฐานและเพื่อแกไขปญหา คริสตจักร โดยเริ่มจากสี่แยกคริสตจักรไปทาง 183 ตร.ม. ประโยชนในการ

ขางคริสตจักร น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา ทิศตะวันตกถึงลํารางสาธารณะขางทางรถไฟ ทอยาว สัญจรผานไป-มา

(ชุมชนศรีหมอน) ไดดี กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด ประมาณ สะดวกปลอดภัย

Ø 1.00 เมตร บอพัก ค.ส.ล. พรอมฝาตะแกรงเหล็ก 142.00 ม. ระบบระบายน้ําดี

ทุกระยะ 10.00 เมตร ความยาวทอรวมบอพักยาว ขึ้นไมเกิดน้ําทวมขัง
ประมาณ 142.00 เมตร พรอมกอสรางถนน ค.ส.ล.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หลังทอระบายน้ํา ผิวจราจรหนา 1.50 เมตร ยาว

ประมาณ 142.00 เมตร พื้นทางลูกรังบดอัดแนน หนา
0.20 เมตร หรือพืนทีค.ส.ล.ไมนอยกวา183.00 ตร.ม.
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

16 โครงการกอสรางทอระบาย  - เพื่อกอสรางรางระบายน้ําใหได  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอย 460,000       -             -             ทอยาว  -ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 มาตรฐานและเพื่อแกไขปญหาน้ํา ประปา 2 โดยเริ่มจากซอยประปา 2 ไปทางทิศใต ประมาณ ประโยชนในการ

ดานทิศใต ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 190.00 ม. สัญจรผานไป-มา

(สุดซอยประปา 2) ขนาดØ 0.40 เมตร บอพักค.ส.ล. ทุกระยะ10.00 ม. สะดวกปลอดภัย

(ชุมชนประปา) พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสอง ระบบระบายน้ําดี

ขางยาวประมาณ 190.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ ขึ้นไมเกิดน้ําทวมขัง

แปลนที่เทศบาลกําหนด

17 โครงการปรับปรุงคันหิน เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยเริ่มจากสี่แยกถนนแจงสนิทตัดกับสี่แยก -             3,677,000    -             พื้นที่  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ทางเทา ถนนเจนจบทิศ ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร ถนนสุขาภิบาล 2 (สี่แยกโรงพยาบาล) ไปทาง 5,600 ประโยชนในการ

ผานไป-มา ทิศเหนือตามถนนเจนจบทิศ รุดแนวเขตเทศบาล ตร.ม. สัญจรผานไป-มา

โดยทําการปรับปรุงคันหิน-ทางเทา ทั้งสองขาง

พื้นที่รวมไมนอยกวา 5,600 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

18 โครงการปรับปรุงคันหิน-  เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยเริ่มจากสี่แยกถนนเจนจบทิศตัดถนน 530,000       -             -             พื้นที่  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ทางเทา ถนนราชนิกูล ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร สุขาภิบาล 2 ไปดานทิศตะวันตกสิ้นสุดวงเวียน 800 ตร.ม. ประโยชนในการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผานไป-มา น้ําพุ โดยทําการปรับปรุงคันหิน-ทางเทา ถนน สัญจรผานไป-มา

ราชนิกูลทั้งสองขาง พื้นที่รวมไมนอยกวา 800 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

19 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและกอ  - โดยเริ่มจากถนนประชาอุทิศ 1 ไปทางทิศตะวันตก 1,650,000    -             -             พื้นที่ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ําถนน สรางถนนใหไดมาตรฐาน เลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึงที่ดินสนามกีฬาทําการ 78 ตร.ม. ประโยชนในการ

ประชาอุทิศ 2 กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ทอยาว สัญจรผานไป-มา

(ชุมชนโนนสวรรค) ยาวประมาณ 26.00 ม. หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ประมาณ สะดวกปลอดภัย

ไมนอยกวา 78.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนน 662.00 ม. ระบบระบายน้ําดี

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพพรอมทอระบายน้ําค.ส.ล. ขึ้นไมเกิดน้ําทวมขัง

 อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอ

รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 662.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

20 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเริ่มจากถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ไปทาง 338,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เลียบกําแพงวัดคุมจัดสรร มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน ทิศเหนือ (ซอยตัน) โดยทําการกอสรางผิวจราจร 603 ตร.ม. ประโยชนในการ

(ดานทิศตะวันออก) อยางปลอดภัย ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.50 ม. ยาวประมาณ 134.00 ม. สัญจรผานไป-มา

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 603.00

ตารางเมตร พื้นทางเดิมลูกรังบดอัดแนน ไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพ  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

21 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนราษฎร 967,000       -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.และปูผิวจราจร ใหไดมาตรฐานแกไขปญหาน้ําทวม ธุรกิจและถนนสมาสบํารุง โดยเริ่มจากบริเวณ ประมาณ ขึ้นน้ําไมทวมขัง 

แอสฟลทติกคอนกรีตถนน ขังและทําใหการระบายน้ําไดดีขึ้น หนาตลาดสดเทศบาล 1 ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขวา 185 ม. ประชาชนปลอดภัย

ราษฎรธุรกิจและถนน ไปตามถนนสมาสบํารุงถึงถนนสุขาภิบาล 2 โดย พื้นที่ ในการสัญจรผาน

สมาสบํารุง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด ลาดยาง ไป-มา

(ชุมชนตลาด 123) Ø 0.60 ม.บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอม 1,692

ฝาตะแกรงเหล็ก ความยาวทอรวมบอพัก 185.00 ม. ตร.ม.  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

พรอมปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กวาง 10.50 - 12.30 เมตร 

ยาวประมาณ  150.00  เมตร หรือพื้นที่ลาดยาง

ไมนอยกวา 1,692.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

22 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อสะดวกในการใชวิ่งออก  - โดยกอสรางเริ่มจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทาง 378,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล ประชาชนไดใช กองชาง

ถนนรอบสระสวรรค กําลังกายรอบสระสวรรค ทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปบรรจบถนน ค.ส.ล. 6,74.50 ประโยชนในการ

เดิม กอสรางผิวจราจร หนา 0.15 เมตร กวาง  ตร.ม ออกกําลังกาย 

2.50  เมตร ยาวประมาณ 259.00 เมตร หรือพื้นที่

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 674.50 ตารางเมตร พื้นทางเดิม

บดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

ยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 48.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

23 โครงการกอสรางทอระบาย  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - โดยเริ่มจากถนนโพธิ์กลางไปทางทิศตะวันตก 1,236,000    -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ําถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ประมาณ ขึ้นน้ําไมทวมขัง 

(ชุมชนโพธิ์สวรรค) ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอ 396ตร.ม. ประชาชนปลอดภัย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 396.00 เมตร ในการสัญจรผาน

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ไป-มา

24 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเริ่มจากถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 ไปทางทิศใต 870,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล ระบบระบายน้ําดี กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ซอย พรอมใชงานได ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร 261 ตร.ม. ขึ้นน้ําไมทวมขัง 

เชื่อมถนนโพธิ์กลางซอย 1 ยาวประมาณ 87.00 เมตรหรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ทอยาว ประชาชนปลอดภัย

ถนนหนาวัดโพธิ์กลาง 261.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนน พรอม ประมาณ ในการสัญจรผาน

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 232.00 ม. ไป-มา

Ø 0.60 เมตร บอพักทุกระยะ 10.00 เมตรพรอมรางวี

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง

ยาวประมาณ  232.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

25 โครงการกอสรางทอระบาย  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - โดยเริ่มจากซอยศาลเจาไปทางทิศใต ทําการ 750,000       -             -             ทอยาว  -ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ําซอยแยกซอยศาลเจาที่ 2 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด ประมาณ ประโยชนในการ

Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร 310.00 ม. สัญจรผานไป-มา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง

ยาวประมาณ 310.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเริ่มจากซอยศาลเจาไปทางทิศตะวันตก 703,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล ระบบระบายน้ําดี กองชาง

พรอมทอระบายน้ําซอยแยก พรอมใชงาน (ซอยตัน) ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 372 ตร.ม ขึ้นน้ําไมทวมขัง 

ซอยศาลเจาที่ 1 ประมาณ 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทางลูกรัง ทอยาว ประชาชนปลอดภัย

บดอัดแนน หนา 0.20 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอย ประมาณ ในการสัญจรผาน

กวา 372.00 ตารางเมตร พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 186.00 ม. ไป-มา

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก

ระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักทั้งสอง ยาวประมาณ 186.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

27 โครงการกอสรางทอระบาย -เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - โดยเริ่มจากหนองลุมพุกไปทางทิศเหนือ ถึง 571,000       -             -             ทอยาว ระบบการระบายน้ํา กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหา ถนนหนองลุมพุก ซอย 10 ทําการกอสรางทอ ประมาณ ดีขึ้นและลดปญหา

ซอย 3 น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร 236.00 ม. น้ําทวมขังสงกลิ่น
ไดดีขึน บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี เหม็น

ค.ส.ล. ความยาวทอบอพักทังสองสองขางยาว
ประมาณ 236.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลกาหนด

28 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรให  - โดยเริ่มจากแยกถนนผังเมือง สาย ข9 ไปทาง 135,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยศรีรัตน ไดมาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน ทิศตะวันตกเฉียงใต ผิวจราจรค.ส.ล. กวาง 1.50 เมตร 225 ตร.ม. ประโยชนในการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

อยางปลอดภัย ยาวประมาณ 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทาง สัญจรผานไป-มา

เดิมบดอัดแนน หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 225.00

ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

29 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเริ่มจากถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก ไปทาง 331,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยบอตกปลา มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน ดานทิศตะวันออก ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร 570 ตร.ม. ประโยชนในการ

อยางปลอดภัย ยาวประมาณ 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นทาง สัญจรผานไป-มา

เดิมบดอัดแนน หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 570.00
ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

30 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเริ่มจากทอระบายน้ําเดิมไปทางทิศเหนือ 1,302,000    -             -             พื้นที่ค.ส.ล ระบบระบายน้ําดี กองชาง
พรอมทอระบายนําถนน พรอมใชงานได ถนนทองประเสริฐ ซอย 2 ทําการกอสรางทอ 267 ตร.ม. ขึนนําไมทวมขัง 
เอียมประเสริฐ ซอย 1 ระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร ประชาชนปลอดภัย

(ชวงที่ 2) บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ในการสัญจรผาน

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาว ไป-มา

ประมาณ 474.00 เมตร พรอมกอสรางถนน ค.ส.ล.

กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 89.00 ม. หนา 0.15 ม.

พืนทางเดิมบดอัดแนน หรือพืนที ค.ส.ล. ไมนอย

กวา 267.00 ตารางเมตร ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

31 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพือใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยเริมจากสามแยกถนนสุมนามัยไปทางทิศ 411,000       -             -             พืนที  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ลาดยางถนนเลียบทางรถไฟ ปลอดภัยและสะดวกในการสัญจร ใต โดยทําการซอมสรางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ปูแอสฟติก ประโยชนในการ
ผาน ไป-มา (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว คอนกรีต สัญจรผานไป-มา

จราจรกวาง 5.00 ม. ความยาว 196.00 เมตร 980 ตร.ม
หนา 0.05 เมตร หรือพืนทีปูแอสฟลทติกคอนกรีต
ไมนอยกวา 980.00 ตารางเมตร รายละเอียดตาม
แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

32 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - ชวงที่ 1 โดยทําการกอสรางถนนประพัทธพัฒนา 1,435,000    -             -             พื้นที่  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ลาดยางถนนประพัทธพัฒนา ปลอดภัยและสะดวกในการสัญจร โดยเริ่มจากแยกถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวัน - ปูแอสฟติก ประโยชนในการ

ผาน ไป-มา ตกจนถึงสามแยกถนนแจงสนิท โดยทําการซอม คอนกรีต สัญจรผานไป-มา

สรางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement 3,490

In-Place Recycling) ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว ตร.ม.

ประมาณ 291.00 เมตร หนาประมาณ 0.05 เมตร 

หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา2,910.00 

ตารางเมตร  พรอมตีเสนจราจร

 -ชวงที่ 2 โดยทําการกอสรางเริ่มจากแยกถนน

ประพัทธพัฒนาไปทางทิศใตถึงสามแยกถนน

สุขาภิบาล 1 โดยทําการซอมสรางผิวแอสฟลทติก

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาวประมาณ 58.00 เมตร 

หนาประมาณ 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 580.00 ตารางเมตร พรอมตีเสน

จราจร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

33 โครงการกอสรางทอระบาย  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธิ์ชัย -             2,788,000    -             ทอรวม ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธิ์ชัยเชื่อม  - เพื่อเพิ่มเสนทางคมนาคม เชื่อมทอระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล บอพัก ความสะดวกในการ

ทอระบายน้ํา โรงเรียน ชวงที่ 1 โดยเริ่มจากสี่แยกหลังสํานักงานไฟฟา ยาว สัญจรผาน ไป-มา 

เทศบาล ไปทาง ทิศเหนือถึงสามแยกทาง เขาโรงเรียน - ประมาณ และมีระบบระบาย

เทศบาลทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง 699 ม. น้ําปองกันน้ําทวมขัง

ชั้น 3 ขนาด  Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 

10.00 เมตร ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง 

ยาวประมาณ 276.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ชวงที่ 2 โดยเริ่มจากสามแยกทางเขาโรงเรียน -

เทศบาลไปเชื่อมตอทอระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 

ขนาด Ø 1.00 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม.

ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 423.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล.  รายละเอียดตามแบบแปลน
ทีเทศบาลกําหนด

34 โครงการกอสรางทอระบาย แกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย 1,095,000    -             -             ทอและ ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ํา ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  มิตรภาพ ซอย 1  โดยเริ่มจากถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ บอพักยาว ขึ้นน้ําไมทวมขัง 
ซอย 1 ไปทางทิศใตใชทอ  ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3  ขนาด Ø ประมาณ ประชาชนสัญจร

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ  10.00 เมตร  476 ม. ไปมาสะดวก

พรอมรางวี  ค.ส.ล. รวมความยาวทอและบอพัก

ทั้งสองขางยาวประมาณ 476.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

35 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแกวทรานีชวงที่ 2 -             3,760,000    -             พื้นที่ค.ส.ล ระบบระบายน้ําดี กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา พรอมทอระบายน้ํา เพื่อใหระบบ โดยเริ่มจากสามแยกซอยเชื่อมซอยแกวทรานี-ซอย 700 ตร.ม. ขึ้นน้ําไมทวมขัง 

ซอยแกวทรานี ชวงที่ 2 ระบายน้ําดียิ่งขึ้น อุตรนครไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา ทอรวม ประชาชนสัญจร

0.15 เมตร กวาง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 200.00ม. บอพักยาว ไปมาสะดวก

หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา  700.00 ตารางเมตร ประมาณ

พื้นที่ทางลูกรังบดอัดแนน พรอมกอสรางทอระบายน้ํา 1,054 ม.

ค.ส.ล. เชื่อมซอยยิ่งยง - หนองลุมพุกใชทอ ค.ส.ล.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

อัดแรง ชั้น 3 ขนาดØ 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุก

ระยะ 10.00เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 1,054.00  เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

36 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจร -โดยเริ่มจากถนนทางเขาวัดปาชัยวารินทร ไปทาง -             1,650,000    -             พื้นที่ ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนนเลียบคลองชลประทาน  ใหไดมาตราฐาน ทิศตะวันออกกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15เมตร 2,568 ประโยชนในการ

กวาง  4.00  เมตร  ยาวประมาณ  642.00  เมตร  ตร.ม สัญจรผานไป-มา

พื้นทางลูกรังบดอัดแนนหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  

ถมคันดินทางบดอัดแนน  หนาเฉลี่ย  0.80  เมตร

พื้นที่ ค.ส.ล.  ไมนอยกวา  2,568.00  ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ  1.50  เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

37 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อทําการกอสรางผิวจราจร โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิว -             13,280,000   -             พื้นที่ปู  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ถนนเจนจบทิศ ใหไดมาตราฐาน จราจรเดิม(OVERAY)  โดยเริ่มจากสี่แยกถนนมนตรี -  -             แอสฟลทติก ประโยชนในการ

เจาเงาะไปทางทิศเหนือสุดเขตเทศบาล  กวางเฉลี่ย  คอนกรีต สัญจรผานไป-มา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10.70 -11.70 เมตร  ความยาวรวม 3,976.00 เมตร 46,094    

หรือรวมพื้นที่ปูแอสฟลทติกคอนกรีตทั้งหมด 46,094 ตร.ม.

ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

38 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได - ทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนน  226,000       -             -              พื้นที่ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยแยกถนนศรีบุญเรือง มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน ศรีบุญเรือง ซอย 3 ไปทางทิศใต ถึงถนนเลียบวัดโพธิ์ 430 ตร.ม. ประโยชนในการ

ซอย 3  ดานทิศใต หนา อยางปลอดภัยและเปนการแกไข กลาง ผิวจราจรกวาง  2.50 เมตร  ยาวประมาณ สัญจรผานไป-มา

ห.จ.ก. บุญเจือเฟอรนิเจอร ปญหาจราจร 172.00  เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.

(ชุมชนบานขาพัฒนา) ไมนอยกวา  430.00  ตารางเมตร  พื้นทาง

เดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

39 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,643,000    -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ํา ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 2 ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา ถนนเจริญสุข โดยเริ่มจากถนนโนนสวาง ประมาณ ขึ้นน้ําไมทวมขัง 

ทวมขัง ไปทางทิศตะวันออก ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -             714.00 ม. ประชาชนสัญจร

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ไปมาสะดวก

ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี 

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง

ยาวประมาณ 714.00 เมตร  รายเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

40 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -             -             2,111,000    ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ํา ค.ส.ล. ถนนเขา ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา ถนนเขาวัดปาชัยวารินทร โดยเริ่มจาก ประมาณ ขึ้นน้ําไมทวมขัง 

วัดปาชัยวารินทร ทวมขัง ถนนแจงสนิท ไปทางทิศตะวันออก 681 ม. ประชาชนสัญจร

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø ไปมาสะดวก

 0.60 เมตร บอพักค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ยาวประมาณ 681.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

41 โครงการกอสรางโรงเก็บรถ  เพื่อใชเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ -กอสรางโรงเก็บรถขนาด 6.00 X 12.00 เมตร -             8,000,000    -             จํานวน มีที่เก็บรักษาวัสดุ กองชาง

โรงเก็บวัสดุ กอสรางรั้ว -โรงเก็บวัสดุ ขนาด 6.00 X 8.00 เมตร 1 แหง อุปกรณ

บานพัก ,ถนนพรอมระบบ -บานพัก ขนาด  6.00 X  8.00  เมตร  

ระบายน้ํา,พรอมระบบไฟฟา -ระบบไฟฟาและระบบประปา

และระบบประปา รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

42 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยอินทรประชา 122,000       -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ําค.ส.ล. ซอยอินทรประชา ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา ฝงทางทิศใต โดยเริ่มจากถนนสุขาภิบาล 2 ไปทาง ประมาณ ขึ้นน้ําไมทวมขัง 

ทวมขัง ทิศตะวันออก ทอค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 53.00 ม. ประชาชนสัญจร

เมตร บอพักค.ส.ล.ทุกระยะพรอมรางวี ค.ส.ล. ความ ไปมาสะดวก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 53.00 เมตร ไปมาสะดวก

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

43 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไทยประทาน 625,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยไทยประทาน มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 1,116     ประโยชนในการ

อยางปลอดภัยและเปนการแกไข กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 279.00 เมตร หรือ ตร.ม. สัญจรผานไป-มา

ปญหาจราจร พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,116.00 ตารางเมตร

พื้นที่ทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรัง

กวาง 1.00 เมตร หรือตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

44 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร 884,400       -             -             พื้นที่ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ําซอยแยก มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 110.00 เมตร หรือ 440 ตร.ม ประโยชนในการ

ซอยยิ่งยงดานทิศตะวันออก อยางปลอดภัยและเปนการแกไข พื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 440.00 ตารางเมตร ทอยาว สัญจรผานไป-มา

(ตรงขามซอยประปา 1) ปญหาจราจร พื้นที่ทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรัง ประมาณ

กวางตามสภาพพรอมกอสรางทอระบายน้ํา 220 ม.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก

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

ความยาวทอรวมบอพัก ทั้งสองขางยาว

ประมาณ 220.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

45 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. และวางทอระบายน้ํา 3,000,000    -             -             จํานวน ประชาชนที่มารับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ําภายใน ค.ส.ล. พรอมบอพักภายในบริเวณเทศบาลเมืองบานไผ 1 แหง บริการไดรับความ

บริเวณสํานักงานเทศบาลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด สะดวกในการสัญจร

46 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อทําการปรับปรุงผิวจราจรใหได ทําการปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธี OVERAY 1,000,000    -             -             พื้นที่ปู  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยประปา3(ชุมชนประปา) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน กวางเฉลี่ย  2.70  -  3.50  เมตร   ยาวประมาณ -             แอสฟลทติก ประโยชนในการ

อยางปลอดภัยและเปนการแกไข 469 เมตร โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต คอนกรีต สัญจรผานไป-มา

ปญหาจราจร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไมนอยกวา2,216.00 ตร.ม. 2,216     

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตร.ม.

47 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3 730,000       -             -             ทอยาว  - ระบบการระบาย กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ประมาณ น้ําดีขึ้นและลด

ซอย 3(ชุมชนหนองลุมพุก) น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. รางวี ค.ส.ล. -             -             316.00 ม. ปญหาน้ําทวมขัง

ไดดีขึ้น ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ สงกลิ่นเหม็น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

316.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

48 โครงการกอสรางถนน เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  -กอสรางถนนลาดยางแอสฟทติกคอนกรีต 1,000,000    -             -             พื้นที่ปู  -ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต  มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน กวางเฉลี่ย 3.50  เมตร  ยาวประมาณ  524.00 เมตร -             -             แอสฟลทติก ประโยชนในการ

บานเกิ้งซอย 10 อยางปลอดภัยและเปนการแกไข ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หนา  0.05  เมตร คอนกรีต สัญจรผานไป-มา

(ชุมชนบานเกิ้ง) ปญหาจราจร หรือพื้นที่ไมนอยกวา  1,834.00  ตารางเมตร 1,834     

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ตร.ม.

49 โครงการกอสรางถนน เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได  -กอสรางถนนลาดยางแอสฟทติกคอนกรีต 1,000,000    -             -             พื้นที่ปู  -ประชาชนไดรับ กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน กวางเฉลี่ย  2.20  เมตร  ยาวประมาณ 160.00 เมตร -             แอสฟลทติก ประโยชนในการ

ซอย17 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) อยางปลอดภัยและเปนการแกไข หรือพื้นที่ไมนอยกวา  352.00  ตารางเมตร คอนกรีต สัญจรผานไป-มา

ปญหาจราจร ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หนา  0.05  เมตร 352ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

50 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสง -             2,270,000    -             ทอยาว ระบบระบายน้ํา กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนแสงทองฝง ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา ทองดานทิศเหนือ โดยเริ่มจากถนนเลียบทาง ประมาณ ดีขึ้น น้ําไมทวมขัง 

ทิศเหนือ(ชุมชนแสงทองฯ) น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา รถไฟไปทางทิศตะวันตกถึงถนนมิตรภาพ 778.00 ม. ประชาชนปลอดภัย

ไดดีขึ้น ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร ในการสัญจรไป-มา

บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ

778.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

51 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อม 305,000       -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ํา กองชาง

น้ําซอยเชื่อมถนน ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา ถนนราษฎรธุรกิจ-ถนนสุขาภิบาล 9 โดยเริ่มจาก ประมาณ ดีขึ้น น้ําไมทวมขัง 

ราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 ทวมขังและทําการระบายน้ําได ถนนราษฎรธุรกิจไปทางทิศตะวันตกถึงถนนสุขา- 125.00 ม. ประชาชนปลอดภัย

(ชุมชนศรีหมอน) ดีขึ้น ภิบาล 9 ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ในการสัญจรไป-มา

เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมราง

วี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ

125.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

52 โครงการขยายสะพานค.ส.ล  - เพื่อทําการขยายสะพานใหได ทําการขยายสะพาน ค.ส.ล. ขามลําหวยจิก -             5,000,000    -             สะพานยาว  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ขามลําหวยจิก มาตรฐาน ประชาชนไดรับความ โดยขยายชองจราจรกวาง  3.50  เมตร  54.00 ม. ประโยชนในการ

ความสะดวกในการสัญจรผาน ยาว  54.00 เมตร  รายละเอียดตาม สัญจรผานไป-มา

ไป-มา แบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

53 โครงการปรับปรุงทางเทา  -เพื่อปรับปรุงทางเทาใหไดมาตร  - ทําการปรับปรุงทางเทา ถนนเจนจบทิศ -             9,120,000    -             พื้นที่ทางเทา  -ประชาชนไดรับ กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ถนนเจนจบทิศ ฐานประชาชนไดรับความสะดวก กวางเฉลี่ย  2.00 - 3.80  เมตร  พื้นที่ทางเทา 9,065.00 ประโยชนในการ

ในการสัญจรผานไป - มา ไมนอยกวา  9,065.00  ตารางเมตร รายละเอียด  ตร.ม. สัญจรผานไป-มา

ตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

54 โครงการกอสรางสะพาน  เพื่อทําการกอสรางสะพานใหได ทําการกอสรางสะพาน ค.ส.ล. ขามลําหวยทราย -             8,500,000    -             สะพานยาว  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ค.ส.ล. ขามลําหวยทราย มาตรฐาน ประชาชนไดรับความ โดยกอสรางสะพาน   กวาง 16.00    เมตร  35.00 ม. ประโยชนในการ

ความสะดวกในการสัญจรผาน ยาว  35.00  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน สัญจรผานไป-มา

ไป-มา ที่เทศบาลกําหนด

55 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพื่อทําการปรับปรุงขยายผิว - ทําการปรับปรุงผิวจราจรลูกรัง โดยเริ่มจาก 146,000       -             -             พื้นที่  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ลูกรัง ซอยแยกถนนแจงสนิท จราจรใหไดมาตรฐาน ประชาชน เขตทางหลวงแผนดิน สายแจงสนิทไปทาง 720 ตร.ม. ประโยชนในการ

ดานทิศเหนือ ไดใชถนนอยางปลอดภัย ทิศเหนือ ทําการถมดินพรอมปรับเกลี่ย สัญจรผานไป-มา

(ขางเรืองศิริฟารม) หนาเฉลี่ย 1.00  เมตร พรอมลงลูกรังปรับเกลี่ย

หนาเฉลี่ย 0.20  เมตร ขนาดกวางเฉลี่ย 4.00 เมตร   

 ยาวประมาณ 180.00  เมตร  หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา  720  ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

56 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.50 295,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยแยกถนนทางหลวง มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน เมตร  ยาวประมาณ  160.00  เมตร   หนา  0.15    560 ตร.ม. ประโยชนในการ

หมายเลข 23  ถึงบาน อยางปลอดภัยและเปนการแกไข  เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา  560.00 ตารางเมตร สัญจรผานไป-มา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนองนกเขียน (คุมใหม) ปญหาจราจร พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

 

57 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรใหได โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.50 295,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยแยกถนนทางหลวง มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน เมตร  ยาวประมาณ  160.00  เมตร   หนา  0.15    560 ตร.ม. ประโยชนในการ

หมายเลข 23  ถึงบาน อยางปลอดภัยและเปนการแกไข  เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา  560.00 ตารางเมตร สัญจรผานไป-มา

หนองนกเขียน (คุมงาม) ปญหาจราจร พื้นทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

 รายละเอียดตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

58 โครงการกอสรางผิวจราจร  - เพื่อกอสรางผิวจราจรใหมี  - ทําการกอสรางถนนแอสฟสทติกคอนกรีตขยายผิว -             -             30,200,000 พื้นที่ปู ระบบระบายน้ําดี กองชาง

แอสฟลทติกคอนกรีต และ สภาพพรอมใชงานได จราจรพรอมปูยางแอสฟสทติกคอนกรีตทับผิวจราจร แอสฟลทติก ขึ้น น้ําไมทวมขัง

วางทอระบายน้ําค.ส.ล เดิมพื้นที่ปูยางแอสฟสทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย0.05 ม. คอนกรีต ประชาชนปลอดภัย

พรอมทางเทาและขยาย กวาง 30.00 เมตร ยาวประมาณ 950.00 เมตร พรอม 31,830 ในการสัญจรไป-มา

ความกวางสะพาน ค.ส.ล. ทางเชื่อมและทางแยก หรือคิดพื้นที่ปูยางแอสฟสทติก ตร.ม.

ถนนแจงสนิท(บานไผ-บรบือ) คอนกรีตไมนอยกวา 31,830.00 ตารางเมตร และ ทอยาว

วางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนย ประมาณ

กลาง1.00 เมตร พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ทุกระยะ 1,900 ม.

ประมาณ10.00 เมตรความยาวทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

รวมบอพักทอทั้งสองฝงยาวประมาณ 1,900.00 เมตร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

กอสรางคันหินและทางเทาติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวาง 

ตีเสนจราจรและขยายสะพาน ค.ส.ล.ขามลําหวยทราย

โดยขยายชองจราจรฝงซายกวาง 4.00 เมตร และ

ฝงขวากวาง 8.00 เมตร ความยาวขางละ 35.00 เมตร

รายละเอียดตามแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

59 โครงการปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมี  - ชวงที่ 2 ทําการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง 9,921,000 -             -             พื้นที่ปู  - ระบบระบายน้ําดี กองชาง

ถนนลาดยาง โดยวิธี สภาพพรอมใชงานได โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กวาง แอสฟลทติก ขึ้น น้ําไมทวมขัง

Pavement In - Place 12.00 - 16.00 เมตร ยาวประมาณ 283.00 เมตร คอนกรีต ประชาชนปลอดภัย

Recyclingและขยายสะพาน หนาประมาณ 0.10 เมตร และปูยางแอสฟสทติก 3,512ตร.ม. ในการสัญจรไป-มา

ค.ส.ล.และกอสรางราง คอนกรีตบริเวณไหลทางและทางเชื่อม หนาประมาณ บอพักยาว

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 0.10 เมตร  หรืดคิดพื้นที่ปูยางแอสฟสทติกคอนกรีต ประมาณ 

แจงสนิท (บานไผ - ชนบท) รวมทั้งหมดไมนอยกวา  3,512.00 ตร.ม. พรอมงาน 430.00 ม.

ชวงที่ 2 ตีเสนจราจรและขยายสะพาน ค.ส.ล. ขามลําหวยจิก

กวางขางละ 3.50 เมตร ความยาวขาง 54.00 ม. และ

กอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.50 ม. ลึก

0.65-1.30 เมตร พรอมบอพัก ค.ส.ล.ฝาตะแกรงเหล็ก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ความยาวรางระบาย

น้ําค.ส.ล.รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ430.00ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

60 โครงการปรับปรุงซอมแซม  - เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมี  - ทําการปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง ชวงที่ 3 9,300,000 -             -             พื้นที่ปู  -ระบบระบายน้ําดี กองชาง

ถนนลาด ยาง โดยวิธี สภาพพรอมใชงานได โดยวิธี Pavement In - Place Recycling กวาง แอสฟลทติก ขึ้น น้ําไมทวมขัง

Pavement In-Place 8.50 - 11.00 เมตร ยาวประมาณ 80.00 เมตร คอนกรีต ประชาชนปลอดภัย

Recycling และกอสรางราง ปูยางแอสทติกคอนกรีตหนาประมาณ 0.10 เมตร 780 ตร.ม. ในการสัญจรไป-มา

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน หรือคิดพื้นที่ปูยางแอสทฟลทติกคอนกรีตรวมทั้งหมด บอพักยาว

แจงสนิท (บานไผ -  ชนบท) ไมนอยกวา780.00 ตารางเมตร พรอมตีเสนจราจร ประมาณ 

ชวงที่  3 และกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาดกวาง 0.50 ม. 194.00 ม.

ลึก 0.65-1.75 เมตรพรอมบอพัก ค.ส.ล.ฝาตะแกรง

เหล็กทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร  ความยาว

รางระบายนํา ค.ส.ล. รวมบอพักทังสองขาง

ยาวประมาณ 904.00 เมตร  และวางทอระบายนํา

ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร

พรอมบอพัก ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ทุกระยะ

ประมาณ 10.00 เมตร  พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว

ทอระบายนํา ค.ส.ล.รวมบอพักทังสองขางยาว

ประมาณ194.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลกําหนด

61 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.  - เพือทําการกอสรางผิวจราจร -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเริมจากซอย 295,000       -             -             พืนที ค.ส.ล  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยแยก ซอยอุตรนคร ใหไดมาตรฐาน ประชาชนไดใช อุตรนคร ไปทางทิศตะวันตก (ซอยตัน)หนา0.15เมตร 560 ตร.ม. ประโยชนในการ

ดานทิศตะวันตก ถนนอยางปลอดภัยและเปนการ ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 40.00เมตร  สัญจรผานไป-มา

แกไขปญหาจราจร หรือพืนที ค.ส.ล. ไมนอยกวา  560.00 ตารางเมตร

พืนทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

62 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพือทําการปรับปรุงผิวจราจร  -ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธี ORVERAY 763,000       -             -             พืนทีปู  -ระบบระบายนําดี กองชาง

ซอยหลังบริษัทอาดัมส จาก ไหไดมาตรฐาน ประชาชนไดใช โดยเริมจากประตูวัดนันทพิมพาราม จนถึง แอสฟลทติก ขึน นําไมทวมขัง 

ประตูวัดนันทพิมพาราม ถนนอยางปลอดภัยและเปนการ ซอยสุขสําราญ กวางเฉลีย 2.00-3.50 เมตร คอนกรีต ประชาชนปลอดภัย

จนถึงซอยสุชสําราญ แกไขปญหาจราจร ยาวประมาณ 615.00 ม. หรือพืนทีไมนอยกวา 1,690.00 ในการสัญจรไป-มา

1,690 ตร.ม. โดยทําการปูผิวจราจรเอสฟลทติก ตร.ม.

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

63 โครงการกอสรางทอระบาย  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 450,000       -             -             ทอยาว  -ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ํา ค.ส.ล. ถนนซอย ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา  ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ประมาณ ขึ้น น้ําไมทวมขัง 

สระสวรรค (ดานทิศใต ทวมขัง เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก - 186.00 ม. ประชาชนปลอดภัย

ชวงที่ 2) ทั้งสองขางยาวประมาณ  186.00 เมตร ในการสัญจรไป-มา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

64 โครงการกอสรางทอระบาย  -เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 1,110,000    -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ํา ค.ส.ล. ซอยหนองลุมพุก ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา ถนนหนองลุมพุกไปทางทิศใตถึงถนนหนองลุมพุกซอย2 ประมาณ ขึ้นและลดปญหาน้ํา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ซอย 7 (ซอยสุนทรี) น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา กอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยหนองลุมพุกซอย7 572.00 ม. ทวมขังสงกลิ่นเหม็น

ไดดีขึ้น (ซอยสุนทรี) ทอระบายน้ําอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø0.40

เมตรบอพักค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี 

ค.ส.ล.ความยาว ทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาว

ประมาณ 572.00 เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

65 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก -             -             3,970,000 ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ําซอยมิตรภาพซอย2 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา ถนนมิตรภาพไปทางดานทิศตะวันตกจนถึงเขตทาง ประมาณ ขึ้นและลดปญหาน้ํา

น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา รถไฟ เพื่อจายเปนคาดําเนินการกอสรางทอระบาย 1,440 ม. ทวมขังสงกลิ่นเหม็น

ไดดีขึ้น 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

66 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 1,095,000 -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ําถนนประชาอุทิศ ซอย2 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา เขตทางรถไฟไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศ ประมาณ ขึ้นและลดปญหาน้ํา

น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา เหนือสิ้นสุดเขตเทศบาล เพื่อจายเปนคาดําเนินการ 560.00 ม. ทวมขังสงกลิ่นเหม็น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศซอย

2 โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง

ชั้น  3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก

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

67 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - โดยเริ่มจากถนนสมหวังสังวาลย ซอย 1 ไปทาง 584,000 -             -             ทอยาว ระบบระบายน้ําดี กองชาง

น้ําซอยธรรมาภิสมัย ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา ทิศเหนือถึงลําหวยทราย เพื่อจายเปนคาดําเนินการ ประมาณ ขึ้นและลดปญหาน้ํา

น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยธรรมมาภิสมัย โดย 300.00 ม. ทวมขังสงกลิ่นเหม็น

ไดดีขึ้น ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว

ทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 300.00 เมตร
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

68 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจร -เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอย 260,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยแยกถนนเจนจบทิศ ใหไดมาตรฐาน ประชาชนได ถนนเจนจบทิศ ดานทิศตะวันออก  ผิวจราจร 426 ตร.ม. ประโยชนในการ

ดานทิศตะวันออก ใชถนนอยางปลอดภัยและ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร สัญจรผานไป-มา

เปนการแกไขปญหาจราจร ความยาวประมาณ 142.00 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล.

ไมนอยกวา 426.00 ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

69 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจร -เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ผิวจราจร ค.ส.ล. 724,500 -             -             พื้นที่ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยสมบัติพัฒนา ใหไดมาตรฐาน ประชาชนได หนา 0.15 เมตร กวาง 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 1,207.50 ประโยชนในการ

ใชถนนอยางปลอดภัยและ 345.00 เมตร หรือ พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา ตร.ม. สัญจรผานไป-มา

เปนการแกไขปญหาจราจร 1,207.50 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

70 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล เพื่อทําการกอสรางถนนและทอ  - โดยทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบาย 518,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําใหไดมาตราฐาน น้ํา ค.ส.ล.ถนนประพัฒนพัฒนา ซอย 3 (ดานหนา 318 ตรม. ประโยชนในการ

ถนนประพัฒนพัฒนา ซอย3 ประชาชนไดใช ถนนอยาง องคการโทรศัพท ที โอ ที )โดยดําเนินการกอสรางถนน  ทอยาว สัญจรผานไป-มา

ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 0.15 เมตร  กวาง  6.00 106 ม.

จราจร เมตร  ความยาวประมาณ  53.00เมตร พื้นทางเดิม

บดอัดแนน หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 318.00
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตารางเมตร พรอมวางทอ ค.ส.ล.อัดแรงชั้นสาม

ขนาด เสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล..

ทุกระยะ 10 เมตร พรอมรางวีค.ส.ล.ความยาวทอ

รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 106.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

71 โครงการกอสรางสะพาน เพื่ออํานวยความสะดวกในการ - กอสรางสะพาน ค.ส.ล. กวาง 2.00 เมตร 100,000       -             -             สะพาน  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ค.ส.ล.ชุมชนศรีหมอน สัญจรไป - มา ยาว 8.00  เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 1  แหง ประโยชนในการ

เทศบาลกําหนด สัญจรผานไป-มา

72 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 430,000       -             -             ทอยาว  - ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนเขาโรงเรียน ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา ถนนสุขสําราญไปทางทิศตะวันตกถึงโรงเรียน ประมาณ ประโยชนในการ

ประเสริฐแกวอุทิศ ทวมขังและทําการระบายน้ําได ประเสริฐแกวอุทิศ โดยทําการกอสรางทอระบาย -             178.00 ม. สัญจรผานไป - มา

(ชุมชนหลักสิบสี่) ดีขึ้น น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 สะดวกและปลอด

บอพักค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 เมตร พรอมรางวี ภัยระบบระบายน้ํา

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้ง 2 ขาง ยาว ดีขึ้น

ประมาณ 178.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

73 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหนอง - 600,000       -             -             ทอยาว  - ประชาชนไดรับ กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

น้ํา ค.ส.ล.ซอยหนองลุมพุก ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา ลุมพุก ซอย 6 โดยเริ่มจากตนซอยทิศตะวันออก ประมาณ ประโยชนในการ

ซอย 6 ทวมขังและทําการระบายน้ําได ไปทางทิศตะวันตก โดยทําการกอสรางทอระบาย 250.00 ม. สัญจรผานไป - มา

(ชุมชนหนองลุมพุก) ดีขึ้น น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 สะดวกและปลอด

เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอม ภัยระบบระบายน้ํา

รางวี ค.ส.ล.ความยาวรวมบอพักทั้ง 2 ขางยาว ดีขึ้น

ประมาณ 250.00 เมตรและทอลอดจํานวน 1 ชุด

ยาวประมาณ 4.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

ที่เทศบาลกําหนด

74 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - คากอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 550,000       -             -             พื้นที่ ค.ส.ล.  - ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําและแกไขปญหา ซอย 9 โดยเริ่มจากถนนทองประเสริฐซอย 8 ไป -             790 ตร.ม. ความสะดวกในการ

ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 น้ําทวมขังและถนนที่ไดมาตรฐาน ทางทิศตะวันตก โดยทําการกอสรางผิวจราจร ทอยาว สัญจรผานไป - มา 

(ชุมชนจัดสรร) ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว ประมาณ และแกไขปญหาน้ํา

158.00 เมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนนหรือพื้นที่ 45.00 ม. ทวมขัง

ดําเนินการ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 790.00 ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอมกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 เมตร บอพักกวางทุกระยะ 10.00 เมตร
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 45.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

75 โครงการกอสรางรางระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางรางระบายน้ํา คสล.กวางประมาณ 50,000        -             -             ราง  - ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ทางเขาตลาดสด ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา 0.30 เมตร ยาวประมาณ 25.00 เมตร  รายละเอียด ระบายน้ํา ประโยชนในการ

เทศบาล (ดานทิศตะวันออก) ทวมขังและทําการระบายน้ําได ตามแบบแปลนทที่เทศบาลกําหนด 25.00 ม. สัญจรผานไป - มา

ดีขึ้น สะดวกและปลอด

ภัยระบบระบายน้ํา

ดีขึ้น

76 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยมิตรภาพ 1,020,000    -             -             ทอยาว  - ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ําค.ส.ล. ซอยมิตรภาพ ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา โดยเริ่มจาก ซอยแยกถนนมิตรภาพ ประมาณ ประโยชนในการ

ซอย 3 ชุมชนสุมนามัย ทวมขังและทําการระบายน้ําได ไปทางทิศเหนือถึงสามแยกศาลาชุมชน 444.00 ม. สัญจรผานไป - มา

ดีขึ้น สุมนามัย  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. สะดวกและปลอด

 อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ภัยระบบระบายน้ํา

 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร ดีขึ้น

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพัก

 ทั้งสองขางยาวประมาณ  444.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

77 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15  เมตร 550,000       -             -             พื้นที่ ค.ส.ล.  - ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยแยกถนนเลี่ยงเมือง ใหไดมาตรฐาน ประชาชนไดใช กวาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ  200.00 เมตร 1,000ตร.ม. ประโยชนในการ

มิตรภาพบานไผ - บรบือ ถนนอยางปลอดภัยและเปนการ หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,000.00 ตาราง- สัญจรผานไป - มา

ชุมชนโนนสวาง แกไขปญหาจราจร เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแนนไหลทางหินคลุก  

กวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

78 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15  เมตร 190,000       -             -             พื้นที่ ค.ส.ล.  - ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา กวาง 2.20 เมตร ยาวประมาณ  54.00 เมตร 118.08 ความสะดวกในการ

ซอยแยกซอยบานเกิ้ง ทวมขังและถนนที่ไดมาตราฐาน หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 118.08 ตาราง- ตร.ม. สัญจรผานไป - มา 

ซอย 19 ชุมชนโพธิ์สวรรค แกไขปญหาจราจร เมตร พื้นทางทางหินคลุกบดอัดแนน ไหลทาง  ทอยาว และแกไขปญหาน้ํา

กวางตามสภาพ  พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ประมาณ ทวมขัง

 อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 54.00 ม.

 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพัก

 ยาวประมาณ  54.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

79 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15  เมตร 220,000       -             -             พื้นที่ ค.ส.ล.  - ประชาชนไดรับ กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ซอยแจงสนิท  ซอย  13 ใหไดมาตรฐาน ประชาชนไดใช กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ  100.00 เมตร 400 ตร.ม. ประโยชนในการ

(ตอเนื่อง) ชุมชนโนนสวรรค ถนนอยางปลอดภัยและเปนการ หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 400.00 ตาราง- สัญจรผานไป - มา

แกไขปญหาจราจร เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแนนไหลทางหินคลุก  

กวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

80 โครงการกอสรางทางเทา เพื่อทําการกอสรางทางเทา ทําการกอสรางทางเทา   บริเวณดานหนาที่ 350,000       -             -             ทางเทา  - ประชาชนไดรับ กองชาง

บริเวณหนาที่วาการอําเภอ ใหไดมาตราฐาน ทําการอําเภอบานไผ  โดยทําการกอสรางทาง 291 ตร.ม. ประโยชนในการ

บานไผ เทา  ขนาดกวางประมาณ 3.00 เมตร ยาว สัญจรผานไป - มา

ประมาณ 97.00  เมตร พื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา  291.00 ตารางเมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

81 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 405,000       -             -             ทอยาว  - ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ําค.ส.ล. ซอยแจงสนิท ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา แจงสนิท ซอย 3 โดยเริ่มจาก ถนนแจงสนิท ประมาณ ประโยชนในการ

ซอย 3 ทวมขังและทําการระบายน้ําได บานไผ - ชนบท ไปทางทิศใต กอสรางทอระบาย 176.00 ม. สัญจรผานไป - มา

ดีขึ้น น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง สะดวกและปลอด

0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร ภัยระบบระบายน้ํา

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพัก ดีขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยาวประมาณ  176.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

82 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทําการกอสรางถนนและทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 206,000       -             -             พื้นที่ค.ส.ล.  - ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ําค.ส.ล. ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา  ซอยแยกซอยโพธิ์สวรรค  ซอย 3 โดยเริ่มจากซอยโพธิ์ 52 ตร.ม. ประโยชนในการ

ซอยแยก ซอยโพธิ์สวรรค  ทวมขังและถนนที่ไดมาตราฐาน สวรรค ซอย 3 ไปทางทิศตะวันตก  กอสราง ทอยาว สัญจรผานไป - มา

ซอย 3 แกไขปญหาจราจร ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 ประมาณ สะดวกและปลอด

เมตร ยาวประมาณ  52.00 เมตร หรือพื้นที่ 52.00 ม. ภัยระบบระบายน้ํา

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 156.00  ตารางเมตร พื้นทาง ดีขึ้น

หินคลุกบดอัดแนน ไหลทางกวางตามสภาพ

พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. 

ทุกระยะ 10.00 เมตร  พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ

ยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ  52.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

83 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 230,000       -             -             ทอยาว  - ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา ค.ส.ล. ซอยหนองลุมพุก ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา หนองลุมพุก  โดยเริ่มจากซอยหนองลุมพุก ประมาณ ประโยชนในการ

ทวมขังและทําการระบายน้ําได ซอย 4 ไปทางทิศตะวันตก  กอสรางทอระบายน้ํา 100.00 ม. สัญจรผานไป - มา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ดีขึ้น ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง สะดวกและปลอด

 0.40  เมตร บอพัก  ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร ภัยระบบระบายน้ํา

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพัก ดีขึ้น

ยาวประมาณ  100.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

84 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 180,000       -             -             ทอยาว  - ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอย ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา แยกซอยวัดปาชัยวารินทร โดยเริ่มจากทิศ ประมาณ ประโยชนในการ

วัดปาชัยวารินทร ทวมขังและทําการระบายน้ําได ตะวันตกถึงลําหวยยาง  กอสรางทอระบายน้ํา 75.00 ม. สัญจรผานไป - มา

ดีขึ้น ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง สะดวกและปลอด

0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร ภัยระบบระบายน้ํา

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพัก ดีขึ้น

 ยาวประมาณ  75.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

85 โครงการกอสรางทอระบาย  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยบาน 206,000       -             -             พื้นที่ ค.ส.ล.  - ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา ค.ส.ล. พรอมซอมแซม ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา เกิ้ง ซอย 2  โดยเริ่มจากถนนมิตรภาพไปทาง 80 ตร.ม. ประโยชนในการ

ถนน ค.ส.ล. ซอยบานเกิ้ง ทวมขังและถนนที่ไดมาตราฐาน ทิศเหนือ  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ทอยาวรวม สัญจรผานไป - มา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ซอย 2 แกไขปญหาจราจร ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.40  เมตร บอพัก ค.ส.ล. บอพัก สะดวกและปลอด

ทุกระยะ 10.00 เมตร  พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ ประมาณ ภัยระบบระบายน้ํา

ยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ  94.00 เมตร 94.00 ม. ดีขึ้น

พรอมซอมแซมผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร

กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ  20.00 เมตร 

หรือพื้นที่  ค.ส.ล. ไมนอยกวา 80.00  ตารางเมตร

ไหลทางกวางตามสภาพ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

86 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ซอย 490,000       -             -             ทอยาว  - ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ําค.ส.ล. ซอยหนองลุมพุก ใหไดมาตรฐานเพื่อแกไขปญหาน้ํา หนองลุมพุก ซอย 9 โดยทําการกอสรางทอ ประมาณ ประโยชนในการ

ซอย 9 ทวมขังและทําการระบายน้ําได ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผา 212.00 ม. สัญจรผานไป - มา

ดีขึ้น  ศูนยกลาง 0.40  เมตร บอพักค.ส.ล.ทุกระยะ สะดวกและปลอด

10.00 เมตร  พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอ ภัยระบบระบายน้ํา

รวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ  212.00 เมตร ดีขึ้น

 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

87 โครงการขยายเขตประปา  - เพื่ออํานวยความสะดวกในการ  - ขยายเขตประปาตามถนนและซอยตาง ๆ ที่ยัง 500,000       500,000       500,000      จํานวน  -ประชาชนในเขต กองชาง

ภายในเขตเทศบาล ใชน้ําประปาในเขตที่ไมมีระบบ ไมมีระบบจําหนายประปาภายในเขตชุมชน 39 ป58(149,547) 39 ชุมชน เทศบาลไดรับ

ประปา ชุมชน ป57(116,192) บริการอยางทั่วถึง

ป56(93,877)

88 โครงการขยายเขตไฟฟา  - เพื่ออํานวยความสะดวกและ  - ขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะตามถนนและซอย 500,000       500,000       500,000      จํานวน  -ประชาชนในเขต กองชาง

สาธารณะในเขตเทศบาล ความปลอดภัยแกประชาชน ในเขตเทศบาล ป58(300,000) 39 ชุมชน เทศบาลไดรับ

ในการสัญจรในเวลากลางคืน ง ป57(300,000) บริการอยางทั่วถึง

ป56(300,000)

89 โครงการติดตั้งไฟฟาแสง -เพื่ออํานวยความสะดวกและ  - โดยทําการติดตั้งปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ 1,000,000    -             -             จํานวน  -ประชาชนในเขต กองชาง

สวางถนนแจงสนิทจากสาม ความปลอดภัยแกประชาชน ถนนแจงสนิทจากสามแยกถนนสมหวัง-สังวาล 1 แหง เทศบาลไดรับ

แยกถนนสมหวัง-สังวาลย ในการสัญจรในเวลากลางคืน ถึงสี่แยกโรงพยาบาลบานไผ บริการอยางทั่วถึง

ถึงสี่แยกโรงพยาบาลบานไผ

90 โครงการภูมิทัศนลําหวยจิก  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยจิก  - ทําการกอสรางถนน กอสรางฝายน้ําลน ปลูกตนไม 5,000,000    5,000,000    -             จํานวน ปองกันการพังทลาย กองชาง

เพื่อปองกันการพังทลายของดิน เรียงหินในกลองตาขายเพื่อปองกันการพังทลายของ 1 แหง ของดินริมหวยจิก

ริมหวยจิก ริมหวย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

91 โครงการจัดทําปายถนนซอย  - เพื่ออํานวยความสะดวก  -จัดทําปายบอกชื่อซอยชุมชนและปายชื่อชุมชน 200,000       200,000       200,000      จํานวน   -ประชาชนไดรับ กองชาง

ชุมชนตางๆ และปายชื่อ ในการสัญจรไป-มาในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป 56(140,000) 39 ชุมชน ประโยชนในการ

ชุมชน ภายในเขตเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผ  - ปรับปรุงปายชื่อบอกทิศทางและสถานที่ สัญจรไป-มา 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เมืองบานไผ สําคัญๆภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  -ประชาชนไดรับ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ความสะดวกในการ

ติดตอสถานที่ตางๆ

92 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนหนาสถานีรถไฟ 300,000       -             -             จํานวน  -ประชาชนมีสถาน กองชาง

หนาสถานีรถไฟ และรมรื่น รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 1 แหง ที่พักผอนหยอนใจ

 - เพิ่มพื้นที่สีเขียว

93 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศนวงเวียนน้ําพุ 300,000       จํานวน  เปนสัญญาลักษณ กองชาง

วงเวียนน้ําพุ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 1 แหง ของเมืองบานไผ

และเปนวงเวียน

บังคับจราจร

94 โครงการติดตั้งเสาไฟฟา  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม โครงการติดตั้งเสาไฟฟาปฏิมากรรมตนไผกิ่งคู 1,500,000    จํานวน เพื่อเปนสัญลักษณ กองชาง

ปฏิมากรรมตนไผกิ่งคู บริเวณถนนเจนจบทิศ จํานวน 12  ตน 12 ตน ของเมืองบานไผ 

บริเวณถนนเจนจบทิศ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

95 โครงการบําบัดน้ําเสีย  -น้ําเสียจากชุมชนเมืองไดรับการ  -เขตเทศบาลเมืองบานไผ 1,000,000 -             -             จํานวน  -น้ําเสียจากชุมชน กองชาง

แบบบึงประดิษฐ บําบัดในขั้นตนดวยพืชน้ํากอน 1 แหง บําบัดในขั้นตนดวย

ปลอยลงสูลําหวยจิก พืชน้ํากอนปลอยลง

 -เพื่อปรับภูมิทัศนเมืองใหมีความ สูลําหวยจิก

รมรื่นและเปนแหลงพักผอน  -ปรับภูมิทัศนเมือง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หยอนใจ ใหมีความรมรื่นและ

 -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด เปนแหลงพักผอน

มลภาวะโลกรอน หยอนใจ

 -มีพื้นที่สีเขียวและ

ลดมลภาวะโลกรอน

96 โครงการกอสรางฝายน้ําลน  -เพื่อการเก็บกักระดับน้ําสําหรับ - ทําการกอสรางฝายน้ําลนและปรับภูมิทัศนลําหวยจิก 10,000,000 -             -             จํานวน  -มีการเก็บกักระดับ กองชาง

และปรับภูมิทัศนลําหวยจิก การใชประโยชนในหนาแลง -  ขุดลอกลําหวย  1 แหง น้ําสําหรับการใช

 -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหเปน - เรียงหินในกลองตาขาย ประโยชนในหนาแลง

แหลงพักผอนหยอนใจ  -ปรับปรุงภูมิทัศน

 -ลดและปองกันการพังทลายของ ใหเปนแหลงพักผอน

ดินริมฝง  หยอนใจ

 -ลดและปองกันการ

พังทลายของดินริมฝง

97 โครงการขุดลอกลําหวย  - เพื่อทําการขุดลอกลําหวยให  - ทําการขุดลอกลําหวยทั้งหมดที่อยู 10,000,000  -             -             จํานวน  -กักเก็บน้ําไวใช กองชาง

ลําหวยจิก,ลําหวยยาง, สามารถระบายน้ํา เก็บกักน้ําและ ภายในเขตเทศบาล  1 แหง ฤดูแลง

ลําหวยนอย ภายในเขต ปองกันน้ําทวม

เทศบาลทั้งหมด

98 โครงการจางศึกษาออกแบบ -ศึกษาออกแบบและประมาณ ไดแบบแปลนการกอสรางและประเมิน 500,000       -             -             จํานวน มีแบบและประมาณ กองชาง



 3 - 53

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย ราคางานระบบปองกันตลิ่งฝาย ราคางานระบบปองกันตลิ่งฝายกั้นน้ํา  1 แหง ราคางานระบบปอง

กั้นน้ําและงานปรับปรุงภูมิทัศน  และงานปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย กันตลิ่งฝายกั้นน้ํา

ลําหวย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด และปรับปรุงภูมิทัศน

ลําหวยเปนปจจุบัน

99 โครงการกอสรางปรับปรุง เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาด คากอสรางปรับปรุงภูมิทัศนพรอม 30,000,000  -             -             จํานวน ประชาชนไดรับ กองชาง

ภูมิทัศนพรอมถมดินสวน และสวยงาม ถมดินสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง  1 แหง ความสะดวกในการ

สาธารณะชุมชนโนนสวาง รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด สัญจรไป-มา

100 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหไดสวนสาธารณะและเปน - ทําการขุดลอกหนองงิ้ว 2,520,000    5,400,000    2,000,000    พื้นที่สวน เปนสวนสาธารณะ กองชาง

หนองงิ้วเปนสวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกายที่ได - กอสรางทางเดินรอบหนองงิ้ว สาธารณะ และเปนสถานที่

มาตรฐาน พรอมระบบไฟฟา พรอมระบบ 1 แหง ออกกําลังกายแก

ระบายน้ํา และอุปกรณเครื่อง ประชาชนภายใน

ออกกําลังกาย รายละเอียดตามแบบ เขตเทศบาลเมืองไผ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

101 โครงการขุดลอกทอระบาย  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขุดลอกทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาล 2,500,000    -             -             ทอ แกไขปญหาน้ํา กองชาง

น้ําภายในเขตเทศบาลเมือง ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา เมืองบานไผ  ระยะทางประมาณ ระบายน้ํา ทวมขัง

บานไผ ทวมขัง 10,000.00  เมตร 10,000ม.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

102 โครงการบําบัดน้ําเสียดวย - เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต - กอสรางบอดักตะกอน 300,000       -             -             พื้นที่สีเขียว - เพิ่มพื้นที่สีเขียวใน กองชาง

ระบบพื้นที่ชุมน้ําแบบ เทศบาลเมืองบานไผและสงเสริม - กอสรางแปลงปลูกพืชชุมน้ําที่ใช 1  แหง เขตเทศบาลฯ

ประยุกต เทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียดวย ในการบําบัดน้ําเสีย รายละเอียดตาม - น้ําทิ้งจากหองน้ํา

ระบบพื้นที่ชุมน้ําแบบประยุกต แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ชาย- หญิงฯ ไดรับ

การบําบัดน้ําเสีย

ดวยระบบพื้นที่ชุม

น้ําแบบประยุกตกอน

ระบายลงทอระบายน้ํา

103 โครงการกอสรางระบบรวบ  - เพื่อรวบรวมและบําบัดน้ํา  - กอสรางระบบทอรวบรวมน้ําเสียและกอสราง 107,000,000   -             -             ระบบบําบัด  - มีระบบบําบัดน้ํา กองชาง

รวมและบําบัดน้ําเสีย เสียจากชุมชนกอนปลอยลงสู ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีมาตรฐาน 1  แหง เสียที่มีคุณภาพเปน

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ แหลงน้ําสาธารณะ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ไปตามมาตรฐาน

สากล และไมกอให

เกิดมลพิษ

104 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อ  - เพื่อควบคุมงานโครงการกอ  - ควบคุมงานโครงการกอสราง 2,500,000    -             -             1  แหง  - เพื่อควบคุมงาน กองชาง

ควบคุมงานโครงการกอสราง สรางระบบรวบรวมและบําบัด ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย โครงการกอสราง

ระบบรวบรวมและบําบัดน้ํา น้ําเสียชุมชนเทศบาลเมือง ชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ ระบบรวบรวมและ

เสียชุมชนเทศบาลเมือง บานไผเปนไปตามรูปแบบ  - ดําเนินการตรวจสอบแบบราย บําบัดน้ําเสียชุมชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บานไผ ละเอียดระบบรวบรวมและระบบบําบัด เทศบาลฯ ใหเปนไป

บําบัดน้ําเสีย,ดําเนินกการควบคุมงาน ตามรูปแบบและจัด

งานกอสราง,ดําเนินงานหลังกอสราง ทําคูมือซอมแซม

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ดูแลระบบพรอมจัด

กําหนด ฝกอบรมเจาหนาที่

ของเทศบาลและ

เปนที่ปรึกษาหลัง

ระบบบําบัดแลวเสร็จ

105 โครงการปรับปรุงศูนยจัด  - เพื่อปรับสภาพขยะมูลฝอย  - งานกอสรางบอฝงกลบบอที่ 3 47,000,000 -             -             ศูนยกําจัด มีการปรับปรุงศูนย กองชาง

การมูลฝอยรวมแบบครบ กอนทําการฝงกลบและคัดแยก  - งานระบบบําบัดน้ําชะขยะ ขยะฯ จัดการขยะมูลฝอย

วงจรเทศบาลเมืองบานไผ ขยะที่ยอยสลายได  - งานสังเกตการณน้ําใตดิน 1 แหง ที่ครบวงจรและมี

 - รั้วลวดหนาม ประสิทธิภาพมากขึ้น

 - งานระบบไฟฟา

 - งานเครื่องจักร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

106 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ชวงที่ 1  ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  หนา  0.15 6,280,000    -             -             พื้นที่ ค.ส.ล. ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา เมตร  กวางประมาณ  5.00 เมตร ยาวประมาณ   0 1,487ตร.ม. ประโยชนในการ

ถนนโพธิ์ชัย(เริ่มจากศูนย ทวมขังและถนนที่ไดมาตราฐาน 214.00  เมตร  หรือพื้นที่  ค.ส.ล. ไมนอยกวา1,070 ทอยาว สัญจรผานไป - มา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

วิทยาศาสตรเพื่อการเรียนรู แกไขปญหาจราจร ตารางเมตร  พื้นทางเดิมบดอัดแนน  หนา 0.02 เมตร ประมาณ สะดวกและปลอดภัย

ถึงโรงเรียนเทศบาลบานไผ) และกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 1,137 ม. ระบบระบายน้ําดีขึ้น

เสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร  บอพัก ค.ส.ล.  ทุก

ระยะประมาณ  10.00  เมตร  พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอระบายน้ํารวมบอพักและรางวีทั้งสองขาง

ความยาวรวมประมาณ  428.00  เมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ชวงที่  2  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง

ชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60  เมตร  บอพัก

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ  10.00 เมตร  พรอมรางวี

ค.ส.ล. ความยาวทอระบายน้ํารวมบอพักและรางวี

ทั้งสองขาง ความยาวรวมประมาณ  280.00  เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ชวงที่  3  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง

ชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 เมตร  บอพัก

ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก ทุกระยะประมาณ 10.00 ม.

ความยาวทอรวมบอพัก ความยาวรวมประมาณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

429.00 เมตร พรอมเทคอนกรีตซอมผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15  เมตร  พื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 417.00

ตารางเมตร  พื้นทางลูกรังบดอัดแนน  หนา 0.20 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

107 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อความสวยงามภายใน - จัดภูมิทัศนภายในโรงเรียนและศูนยฯ ใหสวยงาม 250,000        -  - จํานวน เกิดความสวยงาม กอง

ภายในโรงเรียนและศูนย โรงเรียนและศูนยเด็กเล็กฯ ป 58(250,000) 1 ครั้ง ภายในโรงเรียนและ การศึกษา

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ป 57(250,000) ศูนยเด็กเล็กฯ

เทศบาลฯ

108 โครงการอนุรักษพันธุกรรม  - เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จ  - จัดตั้งศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น 200,000 200,000 200,000 จํานวน ประชาชนในทองถิ่น กอง

พืชอันเนื่องมาจากพระราช พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม เทศบาลเมืองบานไผ ป 58 (200,000) 1 ครั้ง มีความตระหนักและ การศึกษา

ดําริสมเด็จพระเทพรัตน ราชกุมารี  - ดําเนินการสนับสนุนกิจกรรม 4 กิจกรรม รวมอนุรักษพันธุ

ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  - จัดตั้ง "ศูนยอนุรักษและพัฒนา  - มีฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.เทศบาล กรรมพืชที่มีอยูใน

ฐานทรัพยากรทองถิ่น สนอง ทรัพยากรทองถิ่น เทศบาลเมือง เมืองบานไผ ทองถิ่นไดอยาง

พระราชดําริโดยเทศบาล บานไผ" ยั่งยืน

เมืองบานไผ (ฐานทรัพยากร  - เพื่อดําเนินการสนับสนุนงาน

ทองถิ่น อพ.สธ.เทศบาล ในกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้ กิจกรรม

บานไผ) ปกปกพันธุกรรมพืช , กิจกรรม

สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช,
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช,

และกิจกรรมสรางจิตสํานึกใน

การอนุรักษพันธุกรรมพืช

 - เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร

ทองถิ่น (ทางกายภาพ, ชีวภาพ,

วัฒนธรรมและภูมิปญญา)

109 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (ถนนเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง) 100,000 -             -             จํานวน  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 รอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง มีความรมรื่นเหมาะ การศึกษา

(ถนนเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง) ใหสวยงาม สะอาด รมรื่น กับการจัดประสบ-

การณการเรียนรูให

แกเด็ก

110 โครงการจัดสวนหยอม  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม รมรื่น  -จัดสวนหยอมหนาหองทํางานตาง ๆ 30,000        -             -             ภูมิทัศน  -สถานที่ทํางานนา สํานักปลัดฯ

หนาหองทํางานตาง ๆ สรางบรรยากาศในการทํางาน (รายละเอียดตามกําหนดการกองชางกําหนด) ที่สวยงาม อยูมีภูมิทัศนที่สวยงาม

111 โครงการประกวดกิจกรรม  -เพื่อใหพนักงานเทศบาล  -รณรงคกิจกรรมดําเนินการ 5 ส. ตาม กอง/ฝาย 10,000        10,000        10,000        สนง. พนักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ

5 ส. ในสํานักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ตระหนัก ตาง ๆ ตลอดปงบประมาณ มีความ มีความพรอมใน

เมืองบานไผ และมีจิตสํานึกในการรักษาความ สะอาด การใหบริการ

สะอาด ความเปนระเบียบ เรียบรอย ประชาชนมากขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เรียบรอยของหองปฏิบัติงาน

สํานักงานเทศบาลฯ

112 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อปรับปรุงใหอาคาร  - ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 3,000,000 - - จํานวน  -อาคารสํานักงาน สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาลเมือง สํานักงานเทศบาลมีสภาพ โดยทําการทาสีบริเวณรอบอาคารสํานักงานเทศบาล 1 หลัง มีความสวยงาม 

บานไผ สวยงาม เปนเทศบาลนาอยู และซอมแซมบริเวณรอยราวตัวอาคารทั้งหมด เกิดทัศนียภาพที่ดี

ในองคกร

113 โครงการปรับปรุงหนาหอง  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม และ  -ปรับปรุงหนาหองทํางานรองนายกฯ (ชั้นบน) 40,000 - - 1 หอง  -มีความสะอาด สํานักปลัดฯ

ทํางานรองนายกฯ (ชั้นบน) มีภูมิทัศนที่สวยงามขึ้น โดยทําการปูพรมใหม สวยงาม และหอง

(รายละเอียดตามกําหนดการกองชางกําหนด) ทํางานนาอยูขึ้น

114 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม รมรื่น  -ปรับปรุงภูมิทัศนดานหลังหองประชุมสภาเทศบาล  30,000        -             -             จํานวน สถานที่ทํางานนาอยู สํานักปลัดฯ

ดานหลังหองประชุมสภา สรางบรรยากาศในการทํางาน (รายละเอียดตามกําหนดการกองชางกําหนด) 1 แหง มีภูมิทัศนที่สวยงาม

เทศบาล

115 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน

ดานหนา และในหอง

ศูนยบริการประชาชน

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนดานหนา

สํานักงาน และภายในหอง

ศูนยบริการประชาชนใหมีความ

สวยงาม

จัดตกแตงทางเขาดานหนาหองศูนยบริการประชาชน

ปรับเปลี่ยนปายเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ภายในหองศูนยบริการประชาชน

50,000        -             -             จํานวน 1 

แหง

-เพิ่มประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน

สํานักปลัดฯ

116 โครงการหนาบาน นามอง  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาดภายในเขต 100,000       100,000       100,000      จํานวน ชุมชนในเขตเทศบาล กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รักษาความสะอาดบริเวณ เทศบาล ป58(60,000)  39 ชุมชน มีความสะอาดและ สาธารณสุขฯ

ที่อยูอาศัยของตนเอง  - ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมชุมชนสะอาด ประชาชนมีจิต

 - เพื่อสรางจิตสํานึกที่ดี หนาบานนามอง สํานึกรวมกันในการ

ในการรักษาความสะอาด รักษาความสะอาด

โดยเริ่มจากที่บาน สูชุมชน ภายในชุมชน

ทองถิ่น

117 โครงการกอสรางซุมเฉลิม  -เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและ  -กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสี่แยกบานเกิ้ง 900,000       -             -             จํานวน  -เกิดภูมิทัศนที่ สํานักปลัดฯ

พระเกียรติฯ บริเวณสี่แยก แสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน ถนนประชุมธนสาร 1 แหง สวยงามและเปน

บานเกิ้ง ถนนประชุมธนสาร พระมหากษัตริย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ศูนยรวมจิตใจ

118 โครงการรักษความหลาก  - เพื่อใหเยาวชนไดเรียนรู  - จัดอบรมใหความรูแกเยาวชนใหมีความเขาใจ 30,000        30,000        30,000        เยาวชนได  -เยาวชนรูคุณคา กอง

หลายทางชีวภาพดวยวิถี ความหลากหลายทาง เห็นคุณคามีจิตสํานึกในการใชทรัพยากรอยางคุมคา เรียนรูความ ของสิ่งแวดลอมและ สาธารณสุขฯ

พอเพียง ชีวภาพในทองถิ่น  - จัดกิจกรรมการเรียนรูความหลากหลายทาง หลากหลาย ตระหนักถึงผลกระ

 - เพื่อใหเยาวชนตระหนัก ชีวภาพในทองถิ่น ในทองถิ่น ทบที่เกิดจากการ

และเห็นคุณคาของ เปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

119 โครงการศึกษาออกแบบ  -เพื่ออนุรักษพันธุสัตวน้ํา จางศึกษาออกแบบศูนยแสดงพันธุสัตวน้ํา(อควอเรียม) 1,000,000    -             -             ศูนยแสดง อนุรักษพันธุสัตวน้ํา กองชาง

ศูนยแสดงพันธุสัตวน้ํา  -มีแหลงเรียนรูพันธุสัตวน้ํา เทศบาลเมืองบานไผ พันธุสัตวน้ํา มีแหลงเรียนรูพันธุ
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งบประมาณและที่ผานมา

(อควอเรียม) เทศบาลฯ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 1 แหง สัตวน้ํา

120 โครงการจัดทําสวนหยอม เพื่อภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน จัดทําสวนหยอมบริเวณสํานักงาน 50,000        -             -             จํานวน ประชาชนที่มารับ กองชาง

บริเวณสํานักงานเทศบาล เทศบาลเมืองบานไผที่สวยงาม เทศบาลเมืองบานไผ  รายละเอียด 1 แหง บริการมีสถานที่พัก

เมืองบานไผ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ผอนหยอนใจ

121 โครงการกอสรางซุมเฉลิม  -เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติและ  -กอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณสี่แยกบานเกิ้ง 800,000       -             -             จํานวน  -เกิดภูมิทัศนที่ สํานักปลัดฯ

พระเกียรติฯ บริเวณสี่แยก แสดงความจงรักภักดีตอสถาบัน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 1 แหง สวยงามและเปน

บานเกิ้ง พระมหากษัตริย ศูนยรวมจิตใจ
122 โครงการกอสรางทอระบาย  -เพือทําการกอสรางทอระบายนํา  -ทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล.ซอยประปา 3 250,000       -             -             ทอยาว  -ประชาชนไดรับ กองชาง

นํา ค.ส.ล.ซอยประปา 3 ใหไดมาตรฐาน เพือแกไขปญหา (ชวงสุดซอย) โดยเริมจากซอยแยกซอยประปา 3 ประมาณ ประโยชนในการ
(ชวงสุดซอย) นําทวมขังและทําการระบายนํา ตัดกับซอยชัชวาล ไปทางทิศตะวันออก โดยทําการ 102 เมตร สัญจรผานไป-มา

ไดดีขึน กอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาดเสน สะดวกและปลอดภัย
ผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ระบบระบายนําดีขึน
10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวม
บอพักทังสองขางยาวประมาณ 102.00 เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

123 โครงการกอสรางทอระบาย  -เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนน 306,000       -             -             ทอยาว  -ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนน ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา เจาเงาะ ดานทิศเหนือ โดยเริ่มทําการกอสราง ทอ ประมาณ ประโยชนในการ

เจาเงาะ น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 125 เมตร สัญจรผานไป-มา

(ขางอามาอพารทเมนท) ไดดีขึ้น 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร สะดวกและปลอดภัย

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักประมาณ ระบบระบายน้ําดีขึ้น

125.00 เมตร รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

124 โครงการกอสรางรั้วพรอม ภูมิทัศนเทศบาลเมืองบานไผ กอสรางรั้ว ค.ส.ล.สูง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 1,500,000    -             -             รั้วยาว ภูมิทัศนเทศบาล กองชาง

ปรับภูมิทัศนสวนสาธารณะ สวยงาม 255.00 เมตร กอสรางซุมศาลา จํานวน 2 หลัง ประมาณ เมืองบานไผสวยงาม

เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา ปายหินแกรนิต จํานวน 1 ปาย พรอมงานปรับปรุง 255 เมตร

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิทัศน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ซุมศาลา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 2 หลัง

125 โครงการกอสรางทอระบาย เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง ซอย6 355,200       -             -             ทอยาว ประชาชนไดรับ กองชาง

น้ํา ค.ส.ล.ถนนยิ่งยง ซอย6 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา โดยเริ่มทําการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 ประมาณ ประโยชนในการ

น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม.บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 145 ม. สัญจรผานไป-มา

ไดดีขึ้น 10.00 ม.พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก สะดวกและปลอดภัย

ยาวประมาณ 145.00 ม. รายละเอียดตามแบบ ระบบระบายน้ํา

ที่เทศบาลกําหนด ดีขึ้น

304,580,300 73,428,000 45,680,000รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนสถานี  - เพื่อความสวยงามภายใน  - ทําการปลูกตนไม ทําสวนหยอม 99,000 -              -              จํานวน  - เพื่อใหเกิดความ กองชาง

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล 1  แหง สวยงามภายในบริเวณ

และสิ่งปฏิกูล กําหนด สถานีกําจัดขยะมูลฝอย
และสิงปฏิกูล

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

มูลฝอยรวมแบบครบวงจร กอนทําการฝงกลบและคัดแยก ระบบบําบัดน้ําเสียงานบอสังเกตการณ 1  แหง จัดการขยะมูลฝอย

เทศบาลเมืองบานไผ ขยะที่ยอยสลายไดนํามาทําเปน น้ําใตดินจํานวน 2 บอ และบอพักน้ํา ที่ครบวงจรและมี

ปุยหมัก สวนที่เหลือจะนํา รั้วคอนกรีตรอบบริเวณ อาคารคัด ประสิทธิภาพมากขึ้น

ไปฝงกลบและกําจัดตอไป แยกมูลฝอยอาคารหมักปุย อาคาร

เพื่อยืดอายุสถานที่ฝงกลบขยะ บรรจุ - เก็บปุยหมัก อาคารเก็บ

มูลฝอยในปจจุบัน มูลฝอยอันตราย ระบบระบายน้ํา

รอบบริเวณ งานกอสรางถนนภาย

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ในบริเวณ ระบบไฟฟาภายนอกอาคาร 

 งานเครื่องจักร อุปกรณระบบคัดแยก

รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

3 โครงการปรับปรุงซอมแซมอาคาร  - เพื่อความสวยงามภายใน - ทําการปรับปรุงซอมแซมอาคาร 100,000          -              -              จํานวน  - เพื่อใหเกิดความ กองชาง

พรอมปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ บริเวณสถานีกําจัดขยะมูลฝอย และปรับภูมิทัศนบริเวณสถานีกําจัด 1  แหง สวยงามภายในบริเวณ

สถานีกําจัดขยะมูลฝอยและ และสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบานไผ สถานีกําจัดขยะมูลฝอย

สิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบานไผ และสิ่งปฏิกูล

4 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม  -น้ําเสียที่ปลอยจากอาคาร อาคารพาณิชยภายในโชนตลาด และ 50,000 -              -              จํานวน  -น้ําเสียที่ปลอยจาก กองชาง

ในการบําบัดน้ําเสียจากแหลง พาณิชยไดรับการบําบัดกอน รอบๆ บริเวณสถานีขนสงมีการติดตั้ง 1 งาน อาคารพาณิชยไดรับการ

ชุมชน ปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะ ระบบบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล บําบัดกอนปลอยลง

สูแหลงน้ําสาธารณะ

5 โครงการปรับปรุงระบบกําจัดขยะ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบอฝง  - ทําการปรับสภาพพื้นที่บอฝงกลบ 20,000,000      20,000,000    20,000,000    จํานวน  -มีบอฝงกลบขยะมูลฝอย กองชาง

มูลฝอย เทศบาลเมืองบานไผ กลบขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยบอที่ 3 พรอมวัสดุรองพื้น 1 แหง ที่มีประสิทธิภาพในการ

และปูแผนยางรองพื้นปรับสภาพคันดิน กําจัดขยะมูลฝอย

รอบบอ วางระบบระบายน้ําซะขยะ

 ติดตั้งทอระบายแกส กอสรางถนน

ลูกรังปรับปรุงภูมิทัศนพื้นที่โดยรอบ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

กอสรางโรงคัดแยกขยะโรงทําปุยหมัก

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

6 โครงการทอดผาปาขยะ  - เพื่อลดปริมาณขยะมูล  -จัดทอดผาปาสามัคคีดวยขยะรีไซเคิล 10,000            10,000          10,000          อัตราการ  ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

ฝอยภายในเขตเทศบาล ณ วัดภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ผลิตขยะตอ การคัดแยกขยะมูลฝอย สาธารณสุขฯ

เมืองบานไผ คนตอวัน และรวมทําบุญทอดผาปา

 - ชุมชนมีสวนรวมในการ ดวยขยะรีไซเคิล

คัดแยกขยะและรวมทําบุญ

ทอดผาปาสามัคคีดวยขยะ

รีไซเคิล

7 โครงการตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - จัดการอบรมใหความรู 20,000            20,000          20,000          อัตราการ ประชาชนมีการคัดแยก กอง

มีการลด คัดแยก ขยะตั้งแต ในการลด คัดแยกและการ ผลิตขยะตอ ขยะตั้งแตตนทาง สาธารณสุขฯ

ตนทางกอนนําไปกําจัด นําขยะกลับมาใชประโยชน คนตอวัน

 - เพื่อสงเสริมและปรับ ใหม 

เปลี่ยนพฤติกรรมในการลด  - จัดกิจกรรมตลาดนัด

คัดแยกและนําขยะมูลฝอย วัสดุรีไซเคิลในชุมชน

กลับมาใชประโยชนใหม

8 โครงการจัดการขยะมูลฝอย  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - ประชาชนมีการลด 20,000            20,000          20,000          อัตราการ  -ประชาชนภายในชุมชน กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ในชุมชน ภายในชุมชนมีการจัดการ คัดแยก และมีการนําขยะ ป 56 (100,000) ผลิตขยะตอ มีการจัดการขยะมูลฝอย สาธารณสุขฯ

ขยะมูลฝอยตั้งแตตนทาง มูลฝอยกลับมาใชประโยชน คนตอวัน อยางเหมาะสม

อยางเหมาะสม ใหม  -ปริมาณขยะมูลฝอยมี

ปริมาณลดลงกอนนําไป

กําจัด

9 โครงการจัดการขยะอันตราย  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - อบรมใหความรูแกกลุม 60,000            60,000          60,000          อัตราการ  -ประชาชนมีความรู กอง

ในชุมชน มีความรู ความเขาใจในการ เยาวชนในสถานศึกษา 3 ป 58 (50,000) ผลิตขยะตอ ความเขาใจ เกี่ยวกับการ สาธารณสุขฯ

ลดคัดแยกขยะอัตรายใน โรงเรียน จํานวน 300 คน ป 57 (50,000) คนตอวัน จัดการของเสียอันตราย

ครัวเรือนและสามารถดํา  - กิจกรรมขยะอันตราย ป 56 (70,000) จากชุมชน โดยการมีสวน

เนินการจัดการขยะอันตราย แลกไขใน 39 ชุมชน รวมของประชาชน

ในชุมชนไดอยางถูกตอง  -ขยะอันตรายภายใน

 - เพื่อลดปริมาณขยะ เทศบาลเมืองบานไผมี

อันตรายชุมชนในเขต การคัดแยก เก็บรวบรวม

เทศบาลเมืองบานไผ ขนสงและนําไปกําจัด

อยางถูกวิธี ทําใหชวยผล

กระทบสิ่งแวดลอมไมมี

การปนเปอนของสารพิษ

ออกสูสิ่งแวดลอมและลด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ผลกระทบตอสุขภาพ

อนามัยของประชาชน

10 โครงการเรารักบานไผรักษ  - เพื่อปลุกฝงจิตสํานึกการ  -จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูดาน 30,000            30,000          30,000          อัตราการ  -เยาวชนมีความรู ความ กอง

สิ่งแวดลอม อนุรักษสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม ผลิตขยะตอ เขาใจ ปญหาขยะมูลฝอย สาธารณสุขฯ

 -สรางจิตสํานึกการอนุรักษแกเยาวชน คนตอวัน และน้ําเสีย

ทองถิ่นตระหนักถึงความสําคัญของ  -เยาวชนมีความตระหนัก

ปญหาขยะมูลฝอยและน้ําเสีย และมี ถึงผลกระทบจากปญหา

แนวคิดวาการสรางความรูเบื้องตน ขยะและน้ําเสีย

ที่เกี่ยวของกับขยะมูลฝอยและน้ําเสีย

 -จัดกิจกรรมรณรงครักษา

ความสะอาดและความเปน

ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

11 โครงการจัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อรถเข็นขยะมูลฝอย จํานวน 5 คัน 50,000            จํานวน  -ขยะภายในเขตเทศบาล กอง

การปฏิบัติงาน (รถเข็นขยะมูลฝอยสําหรับคนงานงาน ป 56 (80,000) 5 คัน บานไผไมมีตกคาง สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

ปดกวาดเก็บขยะตามถนนสายหลัก  -เทศบาลเมืองบานไผ

และจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในเขต มีความสะอาดและเปน

เทศบาลเมืองบานไผ มี 3 ลอ ลอ ระเบียบเรียบรอย

หลังเปนยางสูบลม 2 ลอ ลอหนา 1 ลอ  -ลดปญหาการรองเรียน

เปนยางตัน)

12 โครงการซอมแซมถังขอเกี่ยว  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  - ซอมแซมถังขอเกี่ยว เบอร 1 ของรถ 50,000            จํานวน  -ขยะในเขตเทศบาล กอง

ของรถเก็บขนขยะชนิดขอเกี่ยว การปฏิบัติงาน เก็บขนขยะชนิดขอเกี่ยวหมายเลข 1 ถัง เมืองบานไผไมมีตกคาง สาธารณสุขฯ

หมายเลขทะเบียน ทะเบียน 83-0493 ขอนแกน  -เทศบาลเมืองบานไผ 

83-0493 ขอนแกน ซึ่งมีสภาพผุพัง จํานวน 1 ถัง มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

 -ลดปญหาการรองเรียน

13 โครงการปะผุรถเก็บขนขยะ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  - ปะผุรถเก็บขนขยะอัดทาย 150,000          จํานวน  -ขยะในเขตเทศบาล กอง

ชนิดอัดทาย หมายเลข การปฏิบัติงาน หมายเลขทะเบียน 82-8363 ขอนแกน 1 คัน เมืองบานไผไมมีตกคาง สาธารณสุขฯ

ทะเบียน 82-8363 ซึ่งมีสภาพผุพัง น้ําขยะรั่ว  -เทศบาลเมืองบานไผ 

จํานวน 1 คัน มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย

 -ลดปญหาการรองเรียน



 3 - 60

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการจัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องยอยกิ่งไม จํานวน 2 เครื่อง 200,000          จํานวน  -ปริมาณขยะอินทรีย กอง

การปฏิบัติงาน ป 57 (50,000)  2 เครื่อง ในเขตเทศบาลมีปริมาณ สาธารณสุขฯ

 -เพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย ลดลง

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  -มีการใชประโยชนจาก

ขยะอินทรีย

 -ยืดอายุบอฝงกลบของ

เทศบาลเมืองบานไผ

15 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -เพื่อใชในการเก็บขนขยะภาย  - จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย 2,300,000        - - จํานวน  - ประสิทธิภาพในการ กอง

แบบอัดทาย ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ จํานวน ปริมาตร  1 คัน ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สาธารณสุขฯ

กระบอกสูบไมต่ํากวา 6,000 ซีซี 

จํานวน 1 คัน

164,389,000 20,140,000 20,140,000รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกฝงวินัย คุณธรรม  - เพื่อปลูกฝงวินัย คุณธรรม  - การอบรมวินัย คุณธรรม ใหกับ 80,000 80,000 80,000 นักเรียน  - นักเรียนมีความ กองการศึกษา

ความสามัคคีใหแกนักเรียน ใหแกนักเรียน นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล ป 58 (80,000) ที่เขารวม ประพฤติที่ดีขึ้น

 - เพื่อใหนักเรียนมีความตระหนัก เมืองบานไผ จํานวน 100 คน กิจกรรม  - นักเรียนเกิดความ

ในเรื่องความรูรัก สามัคคี 100 คน ตระหนักในการเปน

พลเมืองดีของสังคม

2 โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ  - เพื่อสงเสริมคนดี มีคุณธรรม  - การพิจารณาบุคคลตนแบบใน 80,000 80,000 80,000 จํานวน  - สรางขวัญกําลังใจให กองการศึกษา

เพื่อเปนตนแบบใหกับเด็ก ดานคุณธรรม จริยธรรมที่ดี ในเขต ป 58 (80,000) 1 ครั้ง บุคคลที่ปฏิบัติดี

เยาวชน และประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  - กระตุนใหเด็ก เยาวชน

และประชาชนทั่วไปมี

ความตระหนักในการ

ปฏิบัติตนเปนคนดีของ

สังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

3 โครงการจัดนิทรรศการแสดง  - เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะ  - การออกรานนิทรรศการในงาน 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - เพิ่มทักษะการเรียนรู กองการศึกษา

ผลงานทางการศึกษา ใหแกพนักงานครูเทศบาลและ และประกวดแขงขันกิจกรรมทาง ป 58 (70,000) 1 ครั้ง

เด็กนักเรียน วิชาการตามที่เทศบาลเจาภาพ ป 57 (70,000)

กําหนด ป 56 (70,000)

4 โครงการสงเสริมการจัดทํา  - เพื่อกระตุนใหเทศบาลและ  - กองการศึกษา และสถานศึกษา 300,000     300,000     300,000     การไดรับ  - สรางชื่อเสียงและได กองการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน สถานศึกษาไดตระหนักถึงความ ในสังกัดเทศบาลทั้ง 5 แหง สง ป58(300,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) รางวัล รับเงินรางวัล

สําคัญของการจัดทําแผนพัฒนา แผนพัฒนาการศึกษาเขาประกวด ป57(300,000)

การศึกษา ง ป56(300,000)

(เงินอุดหนุน)

5 โครงการศูนยการเรียนรูสําหรับ  - เพื่อเปนศูนยการเรียนการ โรงเรียนสังกัดเทศบาลจํานวน 1 50,000 50,000 50,000 การประเมิน  - เด็กปฐมวัยมีพัฒนา กองการศึกษา

เด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด สอนที่เหมาะสมกับระดับพัฒนา แหง ที่ไดรับการคัดเลือก สําหรับ ป 58 (50,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พัฒนาการ การเรียนรูที่เหมาะสม

องคกรปกครองสวนทองถิ่น การของเด็กปฐมวัย จัดศูนยการเรียนรูเด็กปฐมวัย ป 57 (50,000) ของเด็ก กับวัย

 - เพื่อจัดหาสื่อตาง ๆ ในการ ง ป 56 (50,000)  - เด็กมีความสามารถ

เรียนการสอนเด็กใหมีคุณภาพ (เงินอุดหนุน) เรียนรูไดงาย มีความ

มากขึ้น เพลิดเพลินในการใชสื่อ

6 โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน  - เพื่อใหมีหลักสูตรที่สอดคลอง  - เบิกหักผลักสงเงินใหแกโรงเรียน 40,000 40,000 40,000 สถานศึกษา  - มีหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.ท.1

ศึกษา กับความตองการของทองถิ่น เทศบาลบานไผ จํานวน 20,000 ป 58 (40,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) มีหลักสูตร ที่สอดคลองกับความ ร.ร.ท.2

และหลักสูตรแกนกลาง บาท และโรงเรียนเทศบาล 2 ป 57 (40,000) ทองถิ่น ตองการของทองถิ่น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

อนุบาลสาธิตฯ จํานวน 20,000 ป 56 (40,000) และหลักสูตรแกนกลาง

บาท เพื่อปรับปรุงหลักสูตร (เงินอุดหนุน)

สถานศึกษา

7 โครงการประเมินคุณภาพ  - เพื่อใหการจัดการศึกษาของ  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 10,000 10,000 10,000 ผลสําเร็จ  - การจัดการศึกษาของ กองการศึกษา

การศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีความ การประเมินคุณภาพการศึกษา ป 58 (10,000) การจัดการ โรงเรียนในสังกัดมีความ

กาวหนาเปนไปตามเกณฑ ใหแกสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ ป 57 (10,000) ศึกษา กาวหนาตามเกณฑ

มาตรฐานและเขาสูระบบประกัน จํานวน 1 ครั้ง ป 56 (10,000) มาตรฐานและเขาสูระบบ

คุณภาพ ประกันคุณภาพ

8 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา  - เพื่อสงเสริมใหชุมชนไดมี  - เบิกหักผลักสงเงินอุดหนุน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ผลสําเร็จ   - เด็กและเยาวชน กองการศึกษา

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School สวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผและ ป 58(1,000,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ของโครงการ ไดรับการพัฒนาการ

Based Management)  - เพื่อใหบริการการศึกษากับ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ป 57(1,300,000) เรียนรูแบบยั่งยื่นและ

ชุมชนอยางตอเนื่องและยั่งยืน ป56(1,300,000) สามารถดํารงอยูใน

(เงินอุดหนุน) สังคมไดอยางมีความสุข

9 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดาน  - เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางให  - จัดฝกอบรมการเรียนรูดานดนตรี 80,000 80,000 80,000  - ความพึงพอ  - นักเรียนมีทักษะการ กองการศึกษา

ดนตรีเสียงแคนดอกคูณ เปนประโยชน ใหแกนักเรียนของสถานศึกษาในเขต ใจของผูรวม เลนดนตรี

 - เพื่อสงเสริมความสามารถดาน เทศบาล กิจกรรม  - นักเรียนใชเวลาวางให

ดนตรีใหแกนักเรียน  เกิดประโยชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดาน  - เพื่อใหนักเรียนใชเวลาวางให  - จัดฝกอบรมการเรียนรูดานศิลปะ 80,000 80,000 80,000  - ความพึงพอ  - นักเรียนมีทักษะใน กองการศึกษา

ศิลปะ เปนประโยชน ใหแกนักเรียนของสถานศึกษาในเขต ป 58 (80,000) ใจของผูรวม ดานศิลปะ

 - เพื่อสงเสริมความสามารถดาน เทศบาล กิจกรรม  - นักเรียนใชเวลาวางให

ศิลปะใหแกนักเรียน  เกิดประโยชน

11 โครงการอบรมเยาวชนนักเขียน  - เพื่อสงเสริมความสามารถ  - จัดอบรมเยาวชน ในดานการ 100,000 100,000 100,000   จัดอบรม  - เพิ่มศักยภาพดาน กองการศึกษา

จุดประกายความใฝฝนเพาะเมล็ด ดานการเปนนักเขียน เปนนักเขียน ป58(100,000) 1 ครั้ง การเขียนหนังสือและ

วรรณกรรม วรรณกรรมใหแกเยาชน

12 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนา  - เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนการ  - จายอุดหนุนใหแกโรงเรียน 80,000 80,000 80,000 จํานวน  - เพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา

นักเรียนสูความเปนเลิศทาง ดําเนินการโครงการอบรม บานไผ ป 58 (80,000) 1 ครั้ง ดานการศึกษา

วิชาการ พัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ ใหแกโรงเรียนบานไผ

13 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่อ  - เพื่อปลูกจิตสํานึก แกเด็กและ  - จัดอบรมเด็ก  เยาวชน  40,000      40,000      40,000      จํานวน  - เด็กและเยาวชนมี กองการศึกษา

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เยาวชนในการอนุรักษธรรมชาติ ในเขตเทศบาลบานไผ ป 58 (40,000) 1 ครั้ง จิตสํานึกในการรักษา

และสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม - ป 57 (60,000) สิ่งแวดลอมมากขึ้น

14 โครงการกอสรางที่ประดิษฐาน  - เพื่อจัดใหเปนที่ประดิษฐาน  - กอสรางที่ประดิษฐานพระพุทธ- 60,000       -  - จํานวน  - ครู  นักเรียนและ กองการศึกษา

พระพุทธรูป พระพุทธรูป รูป ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 1 แหง ผูปกครองไดกราบไหว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บูชาพระพุทธรูปเพื่อเปน

สิริมงคล

15 โครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนํา  - เพื่อจัดกิจกรรมเขาคายพัฒนา  - นักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกของ 105,000 105,000 105,000 จํานวน  - คณะกรรมการสภา กองการศึกษา

สภาเด็กและเยาวชน กาวสู ศักยภาพผูนําใหกับคณะกรรม โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป58(105,000) 1 ครั้ง เด็กและเยาวชนมี

ประชาคมอาเซียน การสภาเด็กและเยาวชน ป57(105,000) ศักยภาพการเปนผูนํา

ง ป56(105,000)

16 โครงการจัดซื้อเครื่องเลนสนาม  - เพื่อใหนักเรียนมีเครื่องเลน  - จัดซื้อเครื่องเลนสนามกลางแจง 79,000  -  - จํานวน  - นักเรียนมีพัฒนาการ กองการศึกษา

กลางแจง สนามที่เหมาะสมกับวัย ชุดรวมหรรษา ขนาด 269x373x192 เครื่องเลน เหมาะสมตามวัย

 - เพื่อสงเสริมพัฒนาการดาน เซนติเมตร ประกอบดวย  1  ชุด  - นักเรียนรูจักการแบง

ตาง ๆ ของนักเรียน 1. หอคอย จํานวน 2 อัน ปนในการเลนเครื่องเลน

2. สไลเดอร จํานวน 2 อัน

3. ชิงชา จํานวน 2 อัน

ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ

17 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ  - เพื่อสงเสริมการพัฒนาดาน  - จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทาง 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - มีการแลกเปลี่ยน กองการศึกษา

การศึกษา วิชาการ โรงเรียนในเขตเทศบาล ป 58 (200,000) 1 ครั้ง เรียนรูซึ่งกันและกัน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เมืองบานไผ ป 57 (200,000)  - การจัดการศึกษามี

ป 56 (200,000) ศักยภาพเพิ่มขึ้น

18 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูสู  - เพื่อใหเด็ก เยาวชน และ  - จัดทําหองสมุดเคลื่อนที่สูชุมชน 180,000 180,000 180,000 จํานวน  - เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

ชุมชน ประชาชนทั่วไปไดมีโอกาสเรียน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป 58 (180,000) 1 ครั้ง ประชาชนไดใชเวลาวาง

รูเพิ่มขึ้น ป 57 (180,000) ในการเรียนรู

ป 56 (180,000)

19 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬา  - เพื่อพัฒนาทักษะดานกีฬา  - จัดการเขาคายฝกซอมกีฬา 50,000 50,000 50,000 จํานวน  - นักเรียนมีทักษะดาน กองการศึกษา

นักเรียน และสรางความสามัคคีภายในทีม ใหแกนักเรียนสังกัดเทศบาลเมือง ป 58 (50,000) 1 ครั้ง การเลนกีฬาเพิ่มขึ้น

บานไผ ในการเขารวมแขงขันกีฬา ป 57 (50,000)  - เกิดความรัก สามัคคี

นักเรียน อปท.ระดับภาค ป 56 (50,000)

20 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  - เพื่อใหนักเรียนเขารวมแขงขัน  - การนํานักกีฬาตัวแทนของ 150,000 150,000 150,000 จํานวน  - นักเรียนไดรับประสบ กองการศึกษา

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กีฬานักเรียน อปท. เทศบาลเมืองบานไผเขารวมแขงขัน ป 58 (150,000) 1 ครั้ง การณจากการแขงขัน

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กีฬานักเรียน ระดับภาคตะวัน ป 57 (150,000)

และระดับประเทศ ออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ ป 56 (150,000)

21  โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส  - เพื่อสงเสริมนักเรียนระดับ  - จัดการแขงขันกีฬาใหแกนักเรียน 70,000 70,000 70,000 จํานวน  - นักเรียนเกิดความ กองการศึกษา

ปฐมวัยและอนุบาล ในการแขง ระดับปฐมวัยและอนุบาล ในเขต ป 58 (70,000) 1 ครั้ง สนุกสนาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ขันกีฬา เทศบาลเมือบานไผ ป 57 (70,000)  - นักเรียนรูจักการแพ

ป 56 (70,000) การชนะ การใหอภัย

22 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน  - เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มี  - เบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนโครง 3,720,000 3,720,000 3,720,000 จํานวน  - นักเรียนไดรับสาร ร.ร.ท.1

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ปญหาดานโภชนาการและ การอาหารกลางวันใหแก โรงเรียน ป 58 (4,064,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นักเรียนได อาหารครบ 5 หมู ร.ร.ท.2

ขาดแคลนอาหารกลางวัน เทศบาล และโรงเรียนเทศบาล 2 ป 57 (2,506,400) รับประทาน  - นักเรียนมีการเจริญ

อนุบาลสาธิตฯ ป 56 (2,506,400) อาหาร เติบโตตามวัย

(เงินอุดหนุน) กลางวัน

ทุกคน

23 โครงการอาหารกลางวัน ศูนย  - เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มี  - เบิกหักผลักสงเงินอุดหนุนโครง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 จํานวน  - เด็กไดรับสารอาหาร ศพด.

พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 แหง สังกัด ปญหาดานโภชนาการและ การอาหารกลางวันใหแก ศูนย ป 58 (1,172,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นักเรียนได ครบถวน และเติบโต 1,2,3

เทศบาลเมืองบานไผ ขาดแคลนอาหารกลางวัน พัฒนาเด็กเล็ก 1, 2, 3 สังกัด ป 57 (1,084,720) รับประทาน ตามวัย

เทศบาลฯ ป 56 (1,084,720) อาหาร

(เงินอุดหนุน) กลางวันทุกคน

24 โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน  - เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มี  - เบิกหักผลักสงเงินอุดหนุน 6,940,000 6,940,000 6,940,000 จํานวน  - นักเรียนไดรับสาร กองการศึกษา

สังกัด สพป.เขต 2 ขอนแกน ปญหาดานโภชนาการและ โครงการอาหารกลางวันใหแก ป 58 (6,472,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) นักเรียนได อาหารครบ 5 หมู

ขาดแคลนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพป.เขต 2 ป 57 (4,115,800) รับประทาน  - นักเรียนมีการเจริญ

ขอนแกน จํานวน 8 แหง ป 56 (4,115,800) อาหาร เติบโตตามวัย

(เงินอุดหนุน) กลางวันทุกคน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

25 โครงการอาหารเสริม (นม)  - เพื่อสงเสริมสุขภาพใหแก  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก 1,782,066 1,782,066 1,782,066 จํานวนนักเรียน  - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัดเทศบาล นักเรียน นักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาล ป 58 (1,523,340) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่ไดดื่มนม อนามัยที่ดี สมบูรณ

ทั้ง 2 แหง ป 57 (1,754,480) ทุกคน แข็งแรง

ป 56 (1,754,480)

(เงินอุดหนุน)

26 โครงการอาหารเสริม (นม)  - เพื่อสงเสริมสุขภาพใหแก  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก 3,324,607 3,324,607 3,324,607 จํานวนนักเรียน  - นักเรียนมีสุขภาพ กองการศึกษา

โรงเรียนสังกัด สพป. นักเรียน นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพป. ป 58 (2,944,760) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่ไดดื่มนม อนามัยที่ดี สมบูรณ

ทั้ง 8 แหง ป 57 (2,881,060) ทุกคน แข็งแรง

ป 56 (2,881,060)

(เงินอุดหนุน)

27 โครงการอาหารเสริม (นม)  - เพื่อสงเสริมสุขภาพใหแก  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก 722,260 722,260 722,260 จํานวนนักเรียน  - เด็กเล็กมีสุขภาพ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล เด็กเล็ก เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด ป 58 (574,280) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) ที่ไดดื่มนม อนามัยที่ดี สมบูรณ

เมืองบานไผ เทศบาล ทั้ง 3 แหง ป 57 (584,080) ทุกคน แข็งแรง

ป 56 (584,080)

(เงินอุดหนุน)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

28 โครงการพัฒนา/ปรับปรุง  - เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหองสมุด  - โรงเรียนเทศบาลบานไผ 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - หองสมุดมีการพัฒนา ร.ร.ท.1

หองสมุดโรงเรียน โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู จํานวน 100,000 บาท ป 58 (200,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 1 ครั้ง ปรับปรุงใหดีขึ้น ร.ร.ท.2

ที่ทันสมัย  - โรงเรียนเทศบาลบ 2 อนุบาล ป 57 (200,000)

สาธิตฯ จํานวน 100,00 บาท (เงินอุดหนุน)

29 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน  - เพื่อพัฒนาพนักงานครูใหมี  - อุดหนุนงบประมาณ 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - พนักงานครูมีความรู กองการศึกษา

โดยความรวมมือระหวางสถาบัน ความรู ความเขาใจ เทคนิควิธี โครงการพัฒนาการเรียนการสอน ป 58 (250,000) 1 ครั้ง ความเขาใจ ในการจัด

ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย การสอน การผลิตนวัตกรรมและ โดยความรวมมือระหวางสถาบัน ป 57 (250,000) กิจกรรมการเรียนรูที่

ขอนแกนกับเทศบาลเมืองบานไผ กิจกรรมการเรียนรู เนนผูเรียน ทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัย ป 56 (250,000) เนนผูเรียนเปนสําคัญ

เปนสําคัญ ขอนแกนกับเทศบาลเมืองบานไผ  - สรางเครือขายในการ

 - เพื่อสรางเครือขายในการ ใหแก สถาบันทรัพยากรมนุษย นิเทศ ติดตาม ผลการ

นิเทศ ติดตาม ผลการพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน พัฒนาการเรียนการสอน

การเรียนการสอนของโรงเรียน ของโรงเรียน

ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

30 โครงการจัดงานวันบัณฑิตนอย  - เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิด  - จัดงานมอบวุฒิบัตรใหแก 40,000 40,000 40,000 จํานวน  - เด็ก นักเรียน เกิด กองการศึกษา

ความภาคภูมิใจในตนเอง เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ ป 58 (50,000) 1 ครั้ง ความภาคภูมิใจในตนเอง

 - เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นอนุบาล/มัธยมศึกษา ป 57 (30,000)  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ใหแกเด็กนักเรียน ปที่ 3  สังกัดเทศบาลฯ ป 56 (30,000)

31 โครงการพัฒนาภาษาเพื่อสู  - เพื่อพัฒนาทักษะดานภาษา  - ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดาน 80,000 80,000 80,000 จํานวน  - ผูเขารวมอบรม กองการศึกษา

ประชาคมอาเซียน ตางประเทศสําหรับใชสื่อสาร ภาษาตางประเทศใหแก ครู นักเรียน ป 58 (80,000) 1 ครั้ง มีทักษะการสื่อสาร

เยาวชน พนักงานเทศบาล ป 57 (80,000) ภาษาตางประเทศไดดี

ประชาชน และผูนําชุมชน ในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ

32 โครงการสงเสริมกิจกรรมรักการ  - เพื่อพัฒนาใหนักเรียนอานออก  - จายเปนคาใชจายในการสงเสริม 50,000 50,000 50,000 จํานวน  - นักเรียนสามารถอาน กองการศึกษา

อาน เขียนไดคลอง กิจกรรมรักการอาน ใหแกโรงเรียน ป 58 (50,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 1 แหง ออก เขียนไดคลองขึ้น

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผที่ไดรับ ป 57 (50,000)

คัดเลือก จํานวน 1 แหง (เงินอุดหนุน)

33 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสู  - อุดหนุนงบประมาณสงเสริม   - จายเงินอุดหนุนใหโรงเรียน 280,000 280,000 280,000 จํานวน  - ผูเรียนมีศักยภาพจาก กองการศึกษา

มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนใน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา  โรงเรียนสังกัด สพป.เขต 2 . ป58(292,000) 8 แหง การเรียนรูเพิ่มขึ้น

สังกัด สพป.เขต 2 ขอนแกน คุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานการ ขอนแกน (ในเขตเทศบาล) ป57(276,000)

ศึกษาใหแกโรงเรียนสังกัด สพป. จํานวน 8 แหง

34 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม  - เพื่อใหเด็กปฐมวัยไดรับการ  - จัดอบรมพนักงานคร,ู ครูผูดูแล 30,000 30,000 30,000 จํานวน  - เด็กปฐมวัยมีพัฒนา กองการศึกษา

แผนยุทธศาสตรชาติดานเด็ก พัฒนาทั้ง 4 ดาน เด็ก, ผูดูแลเด็ก, บุคลากรสนับสนุน ป 58 (30,000) 1 ครั้ง การทั้ง 4 ดานเพิ่มมาก

ปฐมวัย (แรกเกิดถึงกอนเขา  - เพื่อสงเสริมความรู ความ การสอนและบุคลากรทางการ ขึ้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ตามนโยบาย สามารถในการกระบวนการจัด ศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รัฐบาลดานเด็กปฐมวัย การเรียนรูใหแกเด็กปฐมวัย

(พ.ศ.2557-2559)

35 โครงการสงเสริมการอาน :  1.สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และ  - การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - ผูเขารวมโครงการมี กองการศึกษา

เทศกาลหนังสือสื่อแหงรักสูทองถิ่น ประชาชน มีนิสัยรักการอาน และการเรียนรูใหแก เด็ก เยาวชน  58 (300,000) 1 ครั้ง เจตคติที่ดีตอการอาน

 2.เพื่อสรางภาคีเครือขายในการ และประชาชน รูจักเลือกหนังสืออาน

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ ตามความตองการอยาง

การเรียนรู มีวิจารณญาณ

 - ผูเขารวมโครงการมี

นิสัยรักการอาน

36 โครงการจัดคายฝกอบรมพัฒนา  - เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู  - จัดคายฝกอบรมพัฒนาเด็กและ 3,000,000  -  - จํานวน  - เด็กและเยาวชนได กองการศึกษา

เด็กและเยาวชน อปท.ระดับภาค ของเด็กและเยาวชน เยาวชนใหแก อปท.ระดับภาค (เงินอุดหนุน 1 ครั้ง เรียนรูเกี่ยวกับสิ่งแวด

ตะวันออกเฉียงเหนือ 2,000,000 ลอมของจังหวัดอื่น 

เงินรายไดสมทบ

1,000,000)

37 โครงการหองเรียนอิเล็กทรอนิกส  - เพื่อพัฒนาทักษะดานการ  - จัดทําหองเรียนอิเล็กทรอนิกส ให 1,500,000  -  - จํานวน  - เด็กเล็กมีพัฒนาการ กองการศึกษา

เรียนรูใหเพิ่มขึ้น แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 3 แหง เรียนรูเหมาะสมตามวัย (ศพด.1,2,3)

จํานวน 3 แหง ๆ ละ 500,000 บาท
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

38 โครงการอบรมสัมมนา  - เพื่ออบรมสัมมนาคณะ  - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 200,000  -  - จํานวน  - มีการรวมมือพัฒนา กองการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นฐานและคณะกรรมการบริหาร ป58(20,0000) 1 ครั้ง ดานการจัดการศึกษา

พื้นฐานและคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารศูนย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษา ใหสูงขึ้น

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษา พัฒนาเด็กเล็ก สถานศึกษาใน ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

39 โครงการศึกษาแหลงเรียนรู  - เพื่อศึกษาและใหมีความรูใน  - นักเรียนในเขตเทศบาลไดมี 50,000 50,000 50,000 จํานวน  - นักเรียนเกิดความรู กองการศึกษา

ประวัติศาสตร การเรียนรูประวัติศาสตร ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ป 58 (50,000) 1 ครั้ง ความเขาใจเกี่ยวกับ

 - เพื่อศึกษาแหลงเรียนรูตาม มากขึ้น ประวัติศาสตรในทองถิ่น

ประวัติศาสตร

40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อพัฒนาคูมือการเรียนรู  - พนักงานครูเทศบาล บุคลากร 200,000 200,000 200,000 จํานวน  - มีคูมือการเรียนรู กองการศึกษา

เพื่อพัฒนาคูมือการเรียนรูภาษา ภาษาของประเทศกลุมประชาคม ทางการศึกษา และเจาหนาที่ 1 ครั้ง ภาษาของประเทศกลุม

สูประชาคมอาเซียน อาเซียน ทองถิ่น ของเทศบาลเมืองบานไผ ประชาคมอาเซียนไว

 - เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการดาน เผยแพรใหประชาชน

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

41 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ  - เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูของ  - โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 100,000 100,000 100,000 จํานวน  - มีแหลงเรียนรูที่ ร.ร.ท.1

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนในสังกัดใหมีความหลาก 50,000 บาท ป58 (40,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 1 ครั้ง หลากหลาย สอดคลอง ร.ร.ท.2
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หลายสอดคลองกับหลักสูตร  - โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ป57 (40,000) กับหลักสูตรแกนกลาง

แกนกลาง พ.ศ. 2551 จํานวน 50,000 บาท ป56 (40,000) พ.ศ. 2551

(เงินอุดหนุน)

42 โครงการสนับสนุนการศึกษา  - เพื่อจายเปนคาปจจัยพื้นฐาน  - นักเรียนระดับประถมศึกษา 465,000 465,000 465,000 จํานวน  - สามารถแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1

สําหรับนักเรียนยากจน (คาปจจัย สําหรับนักเรียนยากจน  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 2 ครั้ง ผูปกครองนักเรียนได ร.ร.ท.2

พื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน) ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

ทั้ง 2 แหง

43 โครงการสนับสนุนการจัดการ  - เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายใน  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 2,701,300 2,701,300 2,701,300 จํานวน  - สามารถแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1

ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 2 ครั้ง ผูปกครองนักเรียนได ร.ร.ท.2

อนุบาลจนจบการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ  - สถานศึกษามีงบ

ขั้นพื้นฐาน (รายหัว) ทั้ง 2 แหง ประมาณเพียงพอในการ

จัดการเรียนการสอน

44 โครงการสนับสนุนการจัดการ  - เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายใน  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 551,500 551,500 551,500 จํานวน  - สามารถแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1

ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียน  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 1 ครั้ง ผูปกครองนักเรียนได ร.ร.ท.2
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น ตอนตน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ  - สถานศึกษามีงบ

พื้นฐาน (รายหัวสวนเพิ่ม : ทั้ง 2 แหง ประมาณเพียงพอในการ

 Top Up) จัดการเรียนการสอน

45 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  - เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายใน  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 743,184 743,184 743,184 จํานวน  - สามารถแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1

สําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจน การจัดซื้อหนังสือเรียนสําหรับ  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 1 ครั้ง ผูปกครองนักเรียนได ร.ร.ท.2

จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ตอนปลาย ของโรงเรียนสังกัด

(คาหนังสือเรียน) เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง

46 โครงการสนับสนุนการจัดการ  - เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายใน  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 408,730 408,730 408,730 จํานวน  - สามารถแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1

ศึกษาสําหรับนักเรียนระดับ ซื้อเครื่องอุปกรณการเรียนสําหรับ  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 2 ครั้ง ผูปกครองนักเรียนได ร.ร.ท.2

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ตอนปลาย ของโรงเรียนสังกัด

(คาเครื่องอุปกรณการเรียน) เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง

47 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  - เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายใน  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 426,750 426,750 426,750 จํานวน  - สามารถแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1

สําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบ การซื้อเครื่องแบบนักเรียนสําหรับ  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 1 ครั้ง ผูปกครองนักเรียนได ร.ร.ท.2

การศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ตอนปลาย ของโรงเรียนสังกัด

(คาเครื่องแบบนักเรียน) เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง

48 โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา  - เพื่อสนับสนุนเปนคาใชจายใน  - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 681,220 681,220 681,220 จํานวน  - สามารถแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1

สําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบ การดําเนินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 1 ครั้ง ผูปกครองนักเรียนได ร.ร.ท.2



 3 - 74

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สําหรับนักเรียน ตอนปลาย ของโรงเรียนสังกัด

(คากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน) เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง

49 โครงการสนับสนุนศูนยพัฒนา  -เพื่อสนับสนุนในการจัดหาสื่อ  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 แยกเปน 521,000     521,000     521,000     จํานวน  -เด็กเล็กมีพัฒนาการ กอง

เด็กเล็กคาจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ศูนยฯ 1 จํานวน 136,000 บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 3 แหง เรียนรูทั้ง 4 ดาน การศึกษา

(รายหัว) และเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก ศูนยฯ 2 จํานวน 212,500 บาท เหมาะสมตามวัย

ศูนยฯ 3 จํานวน 173,400 บาท

36,551,617 29,712,617 29,712,617รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิค สนับสนุนใหพนักงานทุกระดับ  -จัดจางครูฝกนําเตนแอโรบิคโดยจาย 24,000        24,000      24,000      1ครั้ง/ พนักงานทุกระดับไดรับ สํานักปลัดฯ

ตามโครงการสุขกาย สบายชีวี ออกกําลังกายดวยการ เปนคาตอบแทนชั่วโมงละ200 บาท/วัน สัปดาห ประโยชนจากการ

(Sport day) เตนแอโรบิค ออกกําลังกาย

2 โครงการจัดระเบียบการจําหนาย   เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 250,000      250,000     250,000     จํานวนผูจํา เกิดความเปนระเบียบ สํานักปลัดฯ

สินคาบนถนนทางเทาและ สวยงานของชุมชุนและเพื่อปอง ทั้ง 39  ชุมชน หนายสินคา เรียบรอยปองกันการ งานรักษา

การจราจร อุบัติเหตุภายในเขตเทศาล ที่ไมไดรับ เกิดอุบัติเหตุ ความสงบ

อนุญาตลดลง

3 โครงการปองกันอุบัติเหตุและ เพื่อใหผูเขารับการฝกอรมไดรับ จัดฝกอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล 50,000        50,000      50,000      จํานวน ลดอุบัติเหตุทางการ สํานักปลัดฯ

เสริมสรางวินัยจราจร ความรูเกี่ยวกับการปองกันอุบัติ เมืองบานไผ  จํานวน 1 รุนๆละ60 คน อุบัติเหตุ จราจรทางถนน งานรักษา

เหตุและการขับขี่รถจักรยายนตที่ ดานการ ความสงบ

ปลอดภัย จราจรลดลง

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ



 3 - 73

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการติดตั้งระบบกลอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ตามแยกไฟแดงตางๆและบริเวณจุด - 1,500,000  1,500,000  จํานวนคดี มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

วงจรปดแบบไรสาย ในทรัพยสินของประชาชน สําคัญตางๆภายในเขตเทศบาล อาชญากรรม ปฏิบัติงานมากขึ้น งานรักษา

ในเขตลดลง ความสงบ

5 โครงการจางตีเสนจราจรถนน เพื่อใหประชาชนเกิดความปลอดภัย ถนนสายตางในเขตเทศบาล 500,000 600,000 600,000 จํานวนการเกิด ลดอุบัติเหตุในถนน สํานักปลัดฯ

สายตางๆในเขตเทศบาล ในการใชรถและถนนลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุทาง งานรักษา

การจราจรลดลง ความสงบ

6 โคมไฟกระพริบพลังงาน เพื่อใหประชาชนเกิดความปลอดภัย ถนนสายตางในเขตเทศบาล 240,000 240,000 240,000 จํานวนการเกิด ลดอุบัติเหตุในถนน สํานักปลัดฯ

แสงอาทิตย ในการใชรถและถนนลดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุทาง งานรักษา

การจราจรลดลง ความสงบ

7 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน  - เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็ก /  - จัดกิจกรรมการรณรงคการ         39,000       39,000       39,000  จํานวน  - ลดปญหายาเสพติด กอง

ยาเสพติดในสถานศึกษา  เยาวชน หางไกลยาเสพติด ตอตานยาเสพติดของนักเรียนและ ป 58 (39,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน)  1 ครั้ง ภายในโรงเรียนและ การศึกษา

รูคุณ รูโทษของสิ่งเสพติด เยาวชน ป 57 (39,000) ชุมชน

 - เพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ  - การสงเจาหนาที่ อปท. และ ป 56 (39,000)

การปองกันยาเสพติดของเจาหนา ครูแกนนํา โรงเรียนสังกัดเทศบาล (เงินอุดหนุน)

ที่ อปท. และครูแกนนํา โรงเรียนละ 1 คน เขาอบรมการ

รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา

8 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง  - เพื่อจัดหาอุปกรณและสถานที่  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 166,650       -  - จํานวน  - มีอุปกรณและสถานที่ กอง

กายกลางแจง ใหกับศูนยวิทยา ออกกําลังกายกลางแจงใหกับ กลางแจง จํานวน 6 ชุด ประกอบดวย ป 58(166,650) 1 ชุด ออกกําลังกายกลาง การศึกษา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ศาสตรเพื่อการศึกษาขอนแกน เด็กนักเรียน นักศึกษาทั้งในและ 1. เครื่องบริหารหลัง สะโพก ไหล ป 57(166,650)  - นักศึกษาทั้งในระบบ

นอกระบบ เยาวชนและ 2. เครื่องบริหารขอเขา และนอกระบบ

ประชาชนทั่วไป 3. เครื่องดึงไหล เยาวชน และประชาชน

4. ลูวิ่งอเนกประสงค ทั่วไป

5. เครื่องบริหารแขนไหลและหนาทอง

6. เครื่องบริหารสะโพก

9 โครงการกอสรางสนามกีฬาและ  - เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรม  - กอสรางสนามกีฬาและลานกีฬา 1,500,000  -  - จํานวน  - ประชาชนมีสถานที่ กอง

ลานกีฬาอเนกประสงค สงเสริมกีฬา นันทนาการแกเด็ก อเนกประสงค จํานวน 1 แหง ป 58 (1,500,000) 1 แหง ไดออกกําลังกาย เพื่อ การศึกษา

เยาวชนและประชาชนในทองถิ่น ป 57 (1,200,000) เสริมสรางสุขภาพให

แข็งแรง 

10 โครงการสุขภาพจิตดี ชีวีสดใส  -เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน  - เด็ก เยาวชน ประฃาชน และ 200,000  -  - จํานวน เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง

ชาวบานไผ รวมใจออกกําลังกาย ผูสูงอายุเกิดการเรียนรูเรื่อง ผูสูงอายุในเขตเทศบาล ไดรับการ ป58(200,000) ผูรวม ผูสูงอายุ มีสุขภาพจิต การศึกษา

สมรรภาพ/สุขภาพอนามัย นําไป สงเสริมการออกกําลังกายที่ กิจกรรม และสุขภาพกายที่ดี

สูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับวัย

 -เพื่อใหมีสถานที/่อุปกรณ ใน

การออกกําลังกายที่เหมาะสม

และเพียงพอสําหรับเด็ก เยาวชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ประชาชน และผูสูงอายุ

 -เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน

ผูสูงอายุ เกิดความรวมมือกันใน

การออกกําลังกายเสริมสราง

สมรรถภาพและสุขภาพ

11 โครงการกอสรางอางลางมือ  - เพื่อมีสถานที่สําหรับลางมือ  - กอสรางอางลางมือ-ลางหนา  - 150,000  - จํานวน  - นักเรียนมีอนามัยที่ดี กองการศึกษา

ลางหนา ลางหนา ที่ถูกสุขลักษณะ จํานวน 10 หัวกอก ขนาด 1 แหง (ท.1)

กวาง 80 ซม. ยาว 6 ม. สูง 80 ซ.ม.

ใหแก โรงเรียนเทศบาลบานไผ

12 โครงการกอสรางอางลาง  - เพื่อมีสถานที่ลางภาชนะ  - กอสรางอางลางถวย-ชาม 55,000  -  - จํานวน  - นักเรียนสามารถลาง กองการศึกษา

ถวย - ชาม สําหรับใสอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จํานวน 2 อาง ใหแกโรงเรียน 1 แหง ทําความสะอาดถวย-ชาม (ท.2)

เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ดวยตนเองได

13 โครงการกอสรางอางลางหนา/  - เพื่ออํานวยความสะดวกให  - กอสรางอางลางหนาแปรงฟน  - 100,000  - จํานวน  - เด็กมีสถานที่สําหรับ กองการศึกษา

แปรงฟน แกเด็กสําหรับการลางหนา/ พรอมติดกระจกเงา ขนาด 24 1 แหง การลางหนา/แปรงฟน (ศพด.2)

แปรงฟน หัวกอก กวาง 50 เซนติเมตร ยาว ที่ถูกสุขลักษณะ

 - เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ 10 เมตร สูง 60 เซนติเมตร ตาม

เรียบรอย แบบแปลนของเทศบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ใหแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2

14 โครงการแขงขันกีฬาเพื่อเยาวชน  - เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา  - จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ 150,000 140,000 140,000 จํานวน  - เยาวชนและประชา กองการศึกษา

และประชาชน (บุญกุมขาวใหญ) ประชาชน ป 58 (140,000) 1 แหง ชนมีสุขภาพแข็งแรง

ป 57 (140,000)

ป 56 (140,000)

15 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน  - เพื่อสงเสริมทักษะดานการ  - จัดการแขงขันกีฬานักเรียน 50,000 50,000 50,000 จํานวน  - นักเรียนไดพัฒนา กองการศึกษา

ระดับประถมศึกษา เลนกีฬาใหแกนักเรียนระดับ ระดับประถมศึกษา สังกัดโรงเรียน ป 58 (50,000) 1 แหง ทักษะดานการเลนกีฬา

ประถมศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพิ่มขึ้น

 - สรางความสามัคคี

16 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล  - เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา  - จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 60,000 60,000 60,000 จํานวน  - เยาวชน และประชา กองการศึกษา

7 คน ฟุตบอล ใหแกเยาวชนและ 7 คน สําหรับเยาวชนและ ป 58 (60,000) 1 ครั้ง ชนไดมีโอกาสแสดง

ประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไป ป 57 (60,000) ทักษะดานการเลน

ป 56 (60,000)  - สรางความสามัคคี

17 โครงการสงเสริมกีฬาและ  - เพื่อสงเสริมใหพนักงาน  - จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย 50,000 50,000 50,000 จํานวน  - พนักงานเทศบาลมี กองการศึกษา

นันทนาการพนักงานเทศบาล เทศบาลไดออกกําลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ ใหแก ป 58 (50,000) 1 ครั้ง สุขภาพอนามัยที่ดี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 - เพื่อสรางความสัมพันธอันดี พนักงานเทศบาลเมืองบานไผ  - เกิดสัมพันธภาพที่ดี

ระหวางพนักงาน ระหวางพนักงานดวยกัน

18 โครงการจัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนัก  - เพื่อสําหรับใชชั่งน้ําหนักให  - จัดซื้อเครื่องชั่งน้ําหนักแบบเข็ม 2,000 -           -           จํานวน  - เด็กไดรับการดูแล กองการศึกษา

แบบเข็ม กับเด็กเล็ก จํานวน 2 เครื่อง สําหรับศูนย 2 เครื่อง สุขภาพในเบื้องตน (ศูนยฯ 2)

พัฒนาเด็กเล็ก 2

19 โครงการแขงขันเดิน - วิ่ง  - เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให  - จัดการแขงขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 100,000 100,000 100,000 จํานวน  - เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา

มินิมาราธอน เด็ก เยาวชน และประชาชน ได ป 58 (100,000) 1 ครั้ง ประชาชน มีสุขภาพดี

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพดวย

วิถีธรรมชาติ

20 โครงการตลาดสะอาดอาหาร  -เพื่อผูประกอบการคาตลาด ในเขต  -จัดอบรมผูประกอบการคาในตลาด 50,000        50,000      50,000      การประเมิน  -ประชาชนไดบริโภค กอง

ปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองบานไผ ปฏิบัติไดถูก ปฏิบัติไดถูกตองในดานสุขลักษณะ หลังการอบรม อาหารที่สะอาดปลอดภัย สาธารณสุขฯ

ตองในดานสุขลักษณะของการจํา ของการจําหนายอาหาร  -ตลาดไมเปนแหลงเพาะ

หนายอาหาร  -ผูประกอบการคามีสวนรวมในการ พันธุของพาหะนําโรค

 -เพื่อกระตุนใหผูประกอบการคา รักษาความสะอาดของแผงจําหนาย  -สรางความเขมแข็งให

ดูแลความสะอาดของแผงจําหนาย กับกลุมผูประกอบการคา

21 โครงการชาวบานไผ รวมใจ  -เพื่อใหผูประกอบการ/ประชาชน  -ผูประกอบการ/ประชาชนลดการ 30,000        30,000      30,000       -การตรวจ  -ประชาชนไดบริโภค กอง

ลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา ไดตระหนักถึงปญหา พิษภัยของ ใชน้ํามันทอดซ้ําโดยจําหนายอาหาร ป58(30,000) วิเคราะหคุณ อาหารสะอาด ปลอดภัย สาธารณสุขฯ

การใชน้ํามันทอดซ้ํา ที่ใชน้ํามันที่มีคุณภาพมาตรฐาน ป57(30,000) ภาพน้ํามัน  -ลดผลกระทบตอปญหา
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 -ผูประกอบการ/ประชาชนไดรูจัก  -ผูประกอบการ/ประชาชน ป56(30,000) ทอดซ้ํา สุขภาพของผูประกอบการ

วิธีการนําวัสดุสิ่งของใชแลวไปใช ไมเททิ้งน้ํามันทอดซ้ําลงสู  -ประชาชนนํา  -ลดปญหาผลกระทบตอ

ประโยชน เชน การนําน้ํามันทอด สิ่งแวดลอม เชนรองระบายน้ํา น้ํามันทอดซ้ํา สิ่งแวดลอม เชน การอุด

ซ้ําไปผลิตไบโอดีเซล มาจําหนายให ตันของรองระบายน้ํา

กับเทศบาล 

หรือ เอกชน

22 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน  - เพื่อจายเปนเงินสมทบใหกอง  - กองทุนหลักประกันสุข 1,393,110    1,393,110  1,393,110  ประชาชนทุก ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

สุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ทุนหลักประกันสุขภาพ ภาพ เทศบาลเมืองบานไผ กลุมจะไดรับ เมืองบานไผ มีสุขภาพดี สาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผ บริการดาน

สุขภาพครอบ

คลุมและทั่วถึง

23 โครงการเยาวชนวัยใส  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีความ  - เยาวชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 80,000        80,000      80,000       - เยาวชนไดมี  - เยาวชนในเขตเทศบาล กอง

รูในการปองกันโรคเอดส โรค ความรูในการ เมืองบานไผ มีความรูใน สาธารณสุข

ติดตอทางเพศสัมพันธและลด ปองกัน การปองกันโรคติดตอ

อัตราการตั้งครรภกอนวัยอันควร โรคเอดส ทางเพศสัมพันธและลด

อัตราการตั้งครรภกอน

วัยอันควร
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24 โครงการเมืองที่เปนมิตรกับผู  - เพื่อใหผูสูงอายุไดดํารงชีวิต ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 200,000      200,000     200,000     เมืองบานไผมี ผูสูงอายุในเขตเทศบาล กอง

สูงอายุ ในสังคมอยางมีความสุข โครงสรางพื้น เมืองบานไผมีสุขภาพกาย สาธารณสุข

ฐานและสังคม สุขภาพจิตดี

ที่เปนมิตรกับ

ผูสูงอายุ

25 โครงการตําบลสุขภาวะ  - เพื่อสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข  - ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 200,000      200,000     200,000      - ประชาชนมี  - ประชาชนทุกกลุมวัย กอง

 39 ชุมชน สุขภาพดี สุขภาพ สาธารณสุข

26 โครงการสงเสริมสุขภาพ  - เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการ  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 600,000      600,000     600,000     ผูสูงอายุไดรับ ผูสูงอายุในเขตเทศบาล กอง

ผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต การพัฒนา เมืองบานไผมีสุขภาพกาย สาธารณสุข

 - เพื่อใหผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยน สุขภาพการ สุขภาพจิตดี

การทํางานกับหนวยงานอื่นๆ สุขภาพจิตที่ดี

27 โครงการสาธารณสุขผสม  - เพื่อใหประชาชนในเขตเทศ  -ออกหนวยบริการในชุมชน 100,000      100,000     100,000     ออกหนวย ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ผสานเชิงรุก บาลเมืองบานไผ เขาถึงบริการ เขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน ป58(100,000) ครอบคลุม เมืองบานไผไดรับบริการ สาธารณสุข

สาธารณสุขอยางทั่วถึง ป57(100,000) ทั้ง 39 ชุมชน ดานสาธารณสุขอยาง

ป56(100,000) ทั่วถึงและครอบคลุม

28 โครงการ I SEE YOU  - เพื่อติดตามดูแลสุขภาพกลุม  - ออกเยี่ยม/ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ 80,000        80,000      80,000      ผูสูงอายุผูพิการ กลุมเปาหมายไดรับการ กอง

ผูสูงอายุ ผูพิการ หญิงหลังคลอด หญิงหลังคลอดและผูดอยโอกาส ป58(10,000) หญิงหลังคลอด ดูแลสุขภาพถึงบาน สาธารณสุข

และผูดอยโอกาส ในชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ และผูดอยโอกาส
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ทั้ง 39 ชุมชน 

ไดรับการดูแล

สุขภาพ/เยี่ยมบาน

29 โครงการกอสรางโรงฆาโค-กระบือ  - เพื่อใหประชาชนไดบริโภค กอสรางโรงฆาโค - กระบือ 2,000,000    - - จํานวน มีโรงฆาโค - กระบือ กอง

เนื้อโค - กระบือ ที่ถูกสุขลักษณะ จํานวน 1 แหง 1 แหง ที่ไดรับมาตรฐาน สาธารณสุข

30 โครงการเฝาระวังปองกัน  - เพื่อรณรงคปองกันและ  - สัตวเลี้ยงในเขตเทศบาล 100,000      100,000     100,000     ประชาชนมี ลดการปวยดวยโรค กอง

และควบคุมโรคติดตอในสัตว ควบคุมโรคติดตอจากสัตว เมืองบานไผ ป58(100,000) ความรูในการ ติดตอจากสัตว สาธารณสุข

ป57(50,000) ปองกันโรคติด

ป56(50,000) ตอจากสัตว

31 โครงการตรวจคัดกรองโรค  - ตรวจคัดกรองระดับน้ําตาลใน  -ตรวจคัดกรองระดับน้ําตาลในเลือด/ 30,000        30,000      30,000      รอยละของ  - ประชากรมีสุขภาพ กอง

เบาหวานและโรคความดัน เลือดและความดันโลหิตให ความดันโลหิต ในประชากรอายุ ผูปวยเบาหวาน แข็งแรง ไมมีภาวะเสี่ยง สาธารณสุข

โลหิตสูง ประชากรอายุ 15 ป ขึ้นไป 15 ปขึ้นไป ความดันราย ตอโรคเบาหวาน / โรค

 - ใหการรักษาพยาบาลผูที่ตรวจ ใหมไมเกิน ความดันโลหิตสูง

พบภาวะระดับน้ําตาลในเลือดสูง 10%ของ

และความดันโลหิตสูง ประชากรกลุมเสี่ยง

32 โครงการจางเหมาฆาสัตว  - เพื่อเปนคาจางเหมาแรงงาน  - พนักงานฆาสัตวในโรงฆาสัตว 345,600      345,600     345,600      - โรงฆาสัตว  - ประชาชนเขตเทศบาล กอง

ในโรงฆาสัตวมาตรฐาน บุคคล เพื่อฆาและชําแหละสัตว จํานวน 4 คน ป58(316,800) เทศบาลฯ เมืองบานไผ ไดบริโภค สาธารณสุข
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เทศบาลเมืองบานไผ มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ ป57(316,800) มีบุคลากรให เนื้อสัตวมาตรฐาน

ป56(316,800) บริการฆาและ  -ประชาชนไดบริโภคเนื้อ

ชําแหละสัตว สัตวที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

33 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง  - เพื่อใหผูหญิงไดมีความรู  - ผูหญิงอายุ 30 ป ขึ้นไป 60,000        60,000      60,000       - หญิงอายุ 30 ป - อัตราการปวยดวย กอง

ปากมดลูกและมะเร็งเตานม ความเขาใจในการเฝาระวัง ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ งบ(สปสช.) งบ(สปสช.) งบ(สปสช.) ขึ้นไป ไดรับการ โรคมะเร็งปากมดลูก สาธารณสุข

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็ง ตรวจคัดกรอง และมะเร็งเตานม

เตานม มะเร็งปาก ลดลง

 - เพื่อใหผูหญิงอายุ 30 ป มดลูกและ

ขึ้นไปในเขตเทศบาลเมือง มะเร็งเตานม

บานไผ ไดรับการตรวจมะเร็ง อยางนอย 

เตานมและมะเร็งปากมดลูก รอยละ 20

34 โครงการอุดหนุนบริจาค  - เพื่ออุดหนุนในกิจกรรมบริจาค  - อุดหนุนเงินใหแกอําเภอบานไผ 20,000        20,000      20,000      อ.บานไผมีงบ  -มีกองทุนในการจัด กอง

โลหิตชวยเหลือชีวิตเพื่อน โลหิตของอําเภอบานไผ ตาม ในการจัดกิจกรรม ประมาณในการ กิจกรรมบริจาคโลหิต สาธารณสุข

มนุษย หนังสือดวนที่สุดที่ ขก 0218/1355 พัฒนาโครงการ ของอําเภอบานไผ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ลว. 9 มิ.ย. 2558 บริจาคโลหิต

35 โครงการเงินอุดหนุนศูนย  - เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส  - อุดหนุนใหแกศูนยเฉลิมพระเกียรติ 20,000        20,000      20,000      อ.บานไผมีงบ  - ศูนยเฉลิมพระเกียรติ กอง

เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวย และผูติดเชื้อ HIV ของอําเภอ อําเภอบานไผ ประมาณในการ อําเภอบานไผ มีกองทุน สาธารณสุข

เหลือผูปวยโรคเอดส บานไผ ตามหนังสือที่ พัฒนาและชวย ในการชวยเหลือผูปวย

ขก 0218/1356 ลว. 9 มิ.ย. 2558 เหลือเกี่ยวกับ โรคเอดสและผูติดเชื้อ

โรคเอดส  HIV ของอําเภอบานไผ

36 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  - เพื่อให อสม. ทั้ง 39 ชุมชน  - อุดหนุนงบประมาณให อสม. 292,500      292,500     292,500      - อสม.ทั้ง  - ประชาชนมีสุขภาพดี กอง

สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ไดดําเนินงานดานสาธารณสุขมูลฐาน ทั้ง 39 ชุมชนๆ ละ 7,500  บาท (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) 39 ชุมชน สาธารณสุข

มูลฐาน ปฏิบัติงานได

ครอบคลุมและ

ทั่วถึงทุก

หลังคาเรือน

37 โครงการเตรียมความ  - สงเสริมใหบุคคลเตรียมพรอมมี  - เปนการใหความรูความเขาใจแกผูที่ 50,000 50,000 50,000 จํานวน 1 ครั้ง  - ผูสูงอายุไดรับความรู กอง

พรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ ความรูในการดูแลตนเองทั้งทางดาน จะยางเขาสูวัยผูสูงอายุและผูสูงอายุไดมี และความเขาใจในองคความ สวัสดิการฯ

สุขภาพกาย จิตใจ สังคม  เศรษฐกิจ โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รูเกี่ยวกับการพัฒนาการ
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(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ
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แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สภาพแวดลอม  และมีโอกาสทํา กับคนในวัยเดียวกัน ชวงวัยสูงอายุและการฟนฟู

กิจกรรมรวมกันอยางมีความภูมิใจ สรรถภาพรางกาย  จิตใจ

ภายใน  ครอบครัวและในชุมชน สังคม  เศรษฐกิจ อยูใน

 - เพื่อการขยายผลการจัดระบบ สภาพแวดลอมที่ดีขึ้น

สวัสดิการชุมชนสําหรับผูสูงอายุ  - ผูสูงอายุมีโอกาสสราง

ในชุมชนสนับสนุนใหองคกร ความสัมพันธที่ดีตอกัน

ปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญ กอใหเกิดความสามัคคี

ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร และพลังสรางสรรค

เปาหมายในชวงบเขาสูผูสูงอายุ ไดรูจักเพื่อนใหม

38 โครงการเรารักบานไผ  - เพื่ออบรม ใหความรู เยาวชน  -  เยาวชน ผูสูงอายุ 150,000 150,000 150,000 จํานวน 1 ครั้ง  - ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

เสริมสรางภูมิคุมกันรูทัน ประชาชนในเขตเทศบาล ป58(150,000) การบริหารจัดการดําเนิน สวัสดิการฯ

เพศสัมพันธกอนวัยอันควร เมืองบานไผทั้ง  39  ชุมชน ป57(150,000) งานทองถิ่น

- เพื่อปองกันและแกไขปญหา  -  เยาวชน ผูสูงอายุ 

การถูกลวงละเมิดทางเพศ ประชาชนในเขตเทศบาล

- เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต เมืองบานไผ ทั้ง39ชุมชน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผูสูงอายุ ไดมีสวนรวมในกิจกรรม

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชน ของเทศบาล

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน - เกิดชุมชนเขมแข็งมีการ

หางไกลยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิต

- เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมใน ของประชาชนในทุก

การดําเนินกิจกรรมกับทางเทศบาล กลุมวัย

39 โครงการสงเสริมการ  - เพื่อเสริมสรางสุขภาพ  - เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาล 280,000      280,000     280,000     จํานวน 1 ครั้ง  - เยาวชน ประชาชนใน กอง

แขงขันกีฬาในชุมชน ประชาชนภายในชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน ป58(280,000) ชุมชนมีความสามัคคี สวัสดิการฯ

- เพื่อปองกันและแกไขปญหา ป57(279,415) และสุขภาพแข็งแรง 

ยาเสพติด ป56(251,000) หางไกลจากยาเสพติด

40 โครงการสงเคราะห  - เพื่อใหการสงเคราะหครอบครัว  - ชวยเหลือดานการเงินและเปนเครื่อง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผูประสบภัยได ประชาชนไดรับการชวย กอง

ครอบครัวผูประสบภัย ผูยากไรและดอยโอกาสที่ประสบ อุปโภคบริโภค  แกครอบครัวผูประสบ ป58100,000) รับการ เหลือจากภาครัฐอยางทั่ว สวัสดิการฯ

พิบัติและปญหาความ ปญหาความเดือดรอนจากภัยธรรม ภัยพิบัติ ปญหาความยากจน  ยากไร  ป57(33,004) สงเคราะห ถึงและเปนการบรรเทา

เดือดรอน ยากจน  และ ชาติหรือจากความยากจน  ยากไร ไรที่พึ่ง ป56(65,158) ความเดือดรอนเบื้องตน

ผูดอยโอกาส

41 โครงการสงเคราะห เพื่อเปนการบรรเทาความเดือดรอน  - ใหการสงเคราะหเครื่องกันหนาว 200,000 200,000 200,000 ทั้ง 39  ชุมชน ประชาชนไดรับการ กอง

เครื่องกันหนาวแกผู เบื้องตนแกผูยากไรยากจน และดอย แกผูที่ยากจนและดอยโอกาส ในเขต ป58100,000) สงเคราะหเครื่องกันหนาว สวัสดิการฯ

ดอยโอกาส โอกาสที่ประสบกับปญหาภัยธรรม เทศบาลเมืองบานไผ ทั้ง 39  ชุมชน ป57(96,000) บรรเทาความเดือดรอน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ชาติและจากสภาพ อากาศที่หนาว ประชาชนไดรับสวัสดิการ

เย็น  ตามฤดูกาล ตางๆ และไดรับการชวย

เหลือทันตอสถานการณ

42 โครงการอบรมเสริมสราง  - เพื่อใหเด็กและสตรีในชุมชน  - ประชาชนในเขตเทซศบาล  50,000 50,000 50,000 ทั้ง 39  ชุมชน  -ประชาชนมีความปลอด กอง

ทักษะชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้ง  39  ชุมชน ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวัสดิการฯ

-เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด -ลดการตั้งครรภไมพรอม

- เพื่อปองกันการตั้งครรภไมพรอม -ลดปญหายาเสพติด

43 โครงการรณรงคยุติความรุนแรง  - เพื่อใหเด็กและสตรีในชุมชน  - ประชาชนในเขตเทศบาล  50,000 50,000 50,000 ทั้ง 39  ชุมชน  -ประชาชนมีความปลอด กอง

ตอเด็ก เยาวชน สตรี และความ มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้ง  39  ชุมชน ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวัสดิการฯ

รุนแรงในครอบครัว - เพื่อใหเกิดความอบอุนในครอบครัว -ครอบครัวมีความอบอุน

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประ -ประชาชนมีคุณภาพ

ชากรในชุมชน ชีวิตที่ดีขึ้น

44 โครงการสงเสริมและพัฒนา  -เพื่อเปนการใหความรูความเขาใจ กลุมผูสูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาล 40,000 40,000 40,000 จํานวน 1 ครั้ง  -ผูสูงอายุ คนพิการ กอง

คุณภาพชีวิต ผูสูงอายุ คนพิการ ในสิทธิที่ไดรับจากหนวยงานของรัฐ เมืองบานไผ  ทั้ง 39 ชุมชน ไดรับทราบสิทธิขั้นพื้นฐาน สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  -เปนการสรางขวัญและกําลังใจ  -ผูสูงอายุ คนพิการ

ใหกลุมเปาหมายที่ไดดําเนินชีวิต มีขวัญและกําลังใจในการ

อยูไดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ดําเนินชีวิต

อยางรวดเร็วในปจจุบัน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

45 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ -เพื่อเปนการชวยเหลือสงเคราะห - กลุมคนพิการ ทั้ง 39 ชุมชน 3,500,000 3,500,000 3,500,000 100% - คนพิการไดรับการ กอง

คนพิการ แกคนพิการใหไดรับการดูแลดาน ของผูได ดูแลสวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพอยางเทาเทียม รับเงิน - คนพิการไดรับการชวย

 -เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ สงเคราะห เหลือเปนการบรรเทา

 -เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิ ความเดือดรอนเบื้องตน

ประโยชนจากรัฐ -คนพิการมีขวัญกําลังใจ

46 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ -เพื่อเปนการชวยเหลือสงเคราะห  - กลุมผูสูงอายุ ทั้ง  39 ชุมชน 27,000,000 27,000,000 27,000,000 100% -ผูสูงอายุดรับการ กอง

ผูสูงอายุ แกผูสงอายุใหไดรับการดูแลดาน ของผูได ดูแลสวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพอยางเทาเทียม รับเงิน - ผูสูงอายุไดรับการชวย

 - เพื่อเปนขวัญและกําลังใจ สงเคราะห เหลือเปนการบรรเทา

 - เพื่อใหผูสูงอายุไดรับสิทธิ ความเดือดรอนเบื้องตน

ประโยชนจากรัฐ -ผูสูงอายุไดมีขวัญกําลัง

ใจในการดํารงชีพ

47 โครงการเมืองจักรยาน  -เพื่อพัฒนาแนวนโยบายสาธารณะ  -ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 200,000 200,000 200,000 จํานวน  -ประชาชนในเขต กอง

เพื่อสุขภาพ สําหรับการใชจักรยานในเขตเทศบาล บานไผ ประชาชน เทศบาลฯ มีการใช สาธารณสุขฯ

 -เพื่อสงเสริมใหประชาชนใช  -สถานที่ตางๆ ในเขตเทศบาลเมือง มีการใช จักรยานในชีวิต

จักรยานในชีวิตประจําวัน บานไผ จักรยาน ประจําวันมากขึ้น

 -เพื่อรณรงคประชาสัมพันธและ เพิ่มมากขึ้น  -เทศบาลฯ มีระบบการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สงเสริมใหมีสัญลักษณและสิ่ง ใชจักรยานที่ปลอดภัย

อํานวยความสะดวกในการใชจักรยาน

41,557,860 39,474,210 39,224,210รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  -เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยใน กลองวงจรปดระบบไรสาย จํานวน 8จุด 90,000 -           -           จํานวน 8 จุด  -ปองกันและรักษา สํานักปลัดฯ

ระบบไรสายบริเวณสวนเฉลิม ชีวิตและทรัพยสิน ติดตั้ง ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ความปลอดภัยใน

พระเกียรติ 88 พรรษา 88 พรรษา ชีวิตและทรัพยสิน

(ดานหลังสํานักงานเทศบาล)

2 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  -เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยใน  - กลองวงจรปด  จํานวน  6  จุด 50,000 -           -            จํานวน 6 จุด  -ปองกันและรักษา สํานักปลัดฯ

บริเวณรอบอาคารหอประชุม ชีวิตและทรัพยสิน ติดตั้งบริเวณรอบอาคารหอประชุม ความปลอดภัยใน

ประชาเมืองไผ ประชาเมืองไผ ชีวิตและทรัพยสิน

3 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก  - เพื่อดูแลรักษาทรัพยสินทาง  - จางเหมา/บุคคล/เอกชน ทํา 259,200     259,200     259,200     จํานวน  - เกิดความปลอดภัยใน กอง

รักษาความปลอดภัยสถานที่ ราชการไมใหเกิดความเสียหาย หนาที่รักษาความปลอดภัย สถานที่ ป 58(237,600) พนักงาน ทรัพยสินมากขึ้น การศึกษา

ราชการ และสูญหาย ราชการโรงเรียนสังกัดเทศบาล ป 57(230,400) จางเหมาฯ

ง ป56(230,400)

4 โครงการปรับปรุงและตอเติมรั้ว  - เพื่อปองกันนักเรียนออกนอก  - กอสรางรั้วกั้นอาณาเขต 300,000      -  - จํานวนระยะ  - เพื่อปองกันอันตราย กองการศึกษา

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ศูนยฯ 3 บริเวณศูนยฯ 3 ดานหนา 103 เมตร ทางการกอ ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน (ศพด.3)

 - เพื่อปองกันทรัพยสินของทาง แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด สรางรั้ว

ราชการและกั้นอาณาบริเวณ 103 เมตร 

ใหชัดเจน

5 โครงการกอสรางตูยาม  - เพื่ออํานวยความสะดวกและ  - กอสรางตูยาม กวาง 4 เมตร 120,000      -  - จํานวน ผูปกครองและนักเรียนได กองการศึกษา

รักษาความปลอดภัยแกนักเรียน ยาว 4 เมตร ใหแกโรงเรียน ป 58 (120,000) 1 แหง รับบริการ อํานวยความ (ท.1)

และผูปกครอง เทศบาลบานไผ สะดวก

6 โครงการติดตั้งรางระบายน้ําและ  - เพื่อระบายน้ําฝนปองกันน้ํา  - ดําเนินการติดตั้งรางระบายนอ 60,000  -  - ติดตั้ง  - ไมมีน้ําทวมขังใน กองการศึกษา

ระบบไฟฟารอบกําแพง ขัง เหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 0.25 ม. รางระบายน้ํา บริเวณอาคาร (ศพด. 2)

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2  - เพื่อใหมีแสงสวางเพียงพอใน ยาวไมนอยกวา 60.00 ม. พรอม 1 แหง และ  - มีแสงสวางเพียงพอ

ตอนกลางคืน ซอมแซมรางระบายน้ําเหล็กเคลือบ ระบบไฟฟา ในการมองเห็นตอน

สังกะสีเดิม พรอมติดตั้งโคมไฟรั่ว 1 แหง กลางคืน อํานวยความ

จํานวนไมนอยกวา 20 ชุด รายละ สะดวกใหแก พนง.รักษา

เอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ความปลอดภัย

7 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม  - เพื่อใหปรับปรุง/ซอมแซม  - จายเปนคาใชจายในการปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 โรงเรียน  - โรงเรียนมีอาคารเรียน กองการศึกษา

อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล อาคารเรียนใหมีสภาพสวยงาม ซอมแซมอาคารเรียน ใหแก ป 58(200,000) 1 แหง อยูในสภาพที่ดี ใชงานได (ท.1)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

บานไผ มั่นคง ปลอดภัย โรงเรียนเทศบาลบานไผ 200,000บาท ป 57(200,000)  

(เงินอุดหนุน)

8 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม  - เพื่อใหปรับปรุง/ซอมแซม  - จายเปนคาใชจายในการปรับปรุง 200,000 200,000 200,000 โรงเรียน  - โรงเรียนมีอาคารเรียน กองการศึกษา

อาคารโรงเรียนเทศบาล 2 อาคารเรียนใหมีสภาพสวยงาม ซอมแซมอาคารเรียน ใหแก ป 58(200,000) 1 แหง อยูในสภาพที่ดี ใชงานได (ท.2)

อนุบาลสาธิตฯ มั่นคง ปลอดภัย โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ ป 57(200,000)  

จํานวน 200,000 บาท (เงินอุดหนุน)

9 โครงการกอสรางอาคารจอด  เพื่อจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ  - กอสรางอาคารจัดเก็บพัสดุ 2,300,000  -           -           จํานวน 1 หลัง  - มีอาคารสําหรับเก็บ กอง

รถบรรทุกขยะ/ครุภัณฑอื่นๆ และอุปกรณในงานรักษา จํานวน 1 หลัง พรอมอาคารจอดรถ พัสดุครุภัณฑ อุปกรณ สาธารณสุขฯ

ความสะอาดและงานควบ พื้นที่ไมนอยกวา920 ตรม.พรอมระบบ เครื่องมือและรถยนต

คุมปองกันโรค ไฟฟาและแสงสวาง ที่ใชในการปฏิบัติงาน

(รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

10 โครงการพัฒนาอาสาสมัคร  -เพื่อสรางความตระหนัก ความรู มีการจัดตั้งกลุมอาสาสมัครเยาวชน 30,000      30,000      -           จัดตั้งกลุมอาสา  -กลุมเยาวชนไดรับความ กอง

เยาวชนคุมครองผูบริโภค ความเขาใจ ในการใชผลิตภัณฑ เพื่อดําเนินการดานงานคุมครอง สมัครเยาวชน รูความเขาใจเกี่ยวกับการ สาธารณสุขฯ

สุขภาพที่ถูกตองใหแกกลุมเยาวชน ผูบริโภคในโรงเรียน ประจําโรงเรียน ใชผลิตภัณฑสุขภาพดีขึ้น

ในโรงเรียน อยางนอย  -กลุมอาสาสมัครเยาวชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 -เพื่อสงเสริมใหกลุมเยาวชน 1กลุม คุมครองผูบริโภคมีความ

ไดมีบทบาทในการพัฒนางานคุม เขมแข็ง สามารถถายทอด

ครองผูบริโภค ความรูแกกลุมเยาวชนและ

สามารถจัดกิจกรรมดาน

การใหความรู ในเรื่องผลิต

ภัณฑสุขภาพได

11 โครงการจางเหมาเวรยามดูแล  - เพื่อดูแลความปลอดภัย  - จางเหมาเวรยามดูแล 86,400      86,400      86,400      จํานวน 1 คน  - มีความปลอดภัยใน กอง

ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล ทรัพยสินของศูนยบริการ ศูนยบริการสาธารณสุขฯ ป 58(79,200) ชีวิตและทรัพยสิน สาธารณสุขฯ

เมืองบานไผ สาธารณสุขฯ จํานวน 1 คน

12 โครงการจัดซื้อตูเก็บ  - เพื่อใชในการเก็บอุปกรณ  - จัดซื้อตูเก็บอุปกรณทางการแพทย 5,000        -           -           ตูเก็บอุปกรณ  - การจัดเก็บอุปกรณ กอง

อุปกรณการแพทยประจําหนวย ทางการแพทย จํานวน 1 หลัง เปนตูบานเลื่อน ทางการแพทย เรียบรอย สะดวกใน สาธารณสุขฯ

ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน กระจกโครงตูทําจากเหล็กใชระบบราง จํานวน 1 หลัง การใชงาน

บานเลื่อนเปด-ปด งายขนาด

ไมนอยกวา 91ซม.X45ซม.x183ซม.

13 โครงการจัดซื้อตูเก็บ  - เพื่อใชเก็บเอกสารตางๆ  - จัดซื้อตูเก็บเอกสาร จํานวน 1 หลัง 5,000        -           -           ตูเก็บเอกสาร  - การจัดเก็บเอกสาร กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เอกสารประจําหนวยปฏิบัติ เปนตูทึกบานเลื่อน โครงตูทําจาก จํานวน 1 หลัง มีความเปนระเบียบ สาธารณสุขฯ

การการแพทยฉุกเฉิน เหล็ก ใชระบบรางบานเลื่อนเปด-ปด เรียบรอย

งายขนาดไมนอยกวา 91 ซม.X45 ซม. 

X 183 ซม.

14 โครงการจางเหมาบุคลากร  -ศูนยบริการสาธารณสุข  - ศูนยบริการฯผานเกณฑประเมิน 86,400      86,400      86,400      จํานวน  -ศูนยบริการสาธารณสุข กอง

ทําความสะอาดอาคารศูนย เทศบาลเมืองบานไผมี  -จางเหมาบุคลากรทําความสะอาด ป58(79,200) 1 อัตรา เทศบาลเมืองบานไผมี สาธารณสุขฯ

บริการฯและดูแลเครื่อง บุคลากรพรอมใหบริการ อาคารศูนยบริการฯและดูแลเครื่อง ป57(29,700) บุคลากรพรอมใหบริการ

มือเครื่องใชใหปราศจาก ประชาชน มือเครื่องใชใหปราศจากเชื้อประจํา ประชาชน

เชื้อประจําศูนยบริการฯ ศูนยบริการฯ จํานวน 1 อัตรา

15 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติ  - เพื่อใหบริการดานการ จางเหมาผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน 777,600     777,600     777,600     จํานวน 9 คน  - ประชาชนไดรับ กอง

การการแพทยฉุกเฉิน แพทยฉุกเฉิน แกประชาชน จํานวน 9 คน (ปฏิบัติงานวันละ บริการดานการแพทย สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบานไผ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 2 เวรๆ ละ 3 คน ฉุกเฉินครอบคลุมทั่วถึง

16 โครงการปรับปรุงบานพัก  -เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัย  -ปรับปรุงบานพักพนักงานเทศบาล 500,000     -           -           จํานวนบานพัก ปองกันและรักษาความ สํานักปลัดฯ

พนักงานเทศบาล ตอชีวิตและทรัพยสิน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ที่ปรับปรุง ปลอดภัยในชีวิตและ

กําหนด ทรัพยสิน

17 โครงการฝกอบรมเครือขาย  เพื่อเสริมสรางสนับสนุนให ฝกอบรมจัดตั้งเครือขายอาสาสมัคร 25,000 25,000      25,000      จํานวน 1 รุน  - ลดปญหาดานตาง ๆ สํานักปลัดฯ

อาสาสมัครเตือนภัย ชุมชนของเทศบาลมีความเขมแข็ง เตือนภัยชุมชนละ 2 คน จํานวน 1 รุน เชน  ปญหาดานอัคคีภัย  งานปองกันฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

(มิสเตอรเตือนภัย) และบทบาทเพิ่มมากขึ้น จํานวน 78 คน อุทกภัยตามจุดเสี่ยงใน

เขตเทศบาล

18 โครงการประชุมประชาคม  เพื่อเสริมสรางสนับสนุนให จัดประชุมประชาคม อปพร. สังกัด 20,000 20,000 20,000 ปละ 1 ครั้ง สมาชิกอปพร./ตํารวจ สํานักปลัดฯ

สมาชิกอาสาสมัครปองกันภัย คณะกรรมการบริหารงานกิจการ ศูนย อปพร. เทศบาลเมืองบานไผ ชุมชนมีความรัก สามัคคี งานปองกันฯ

ฝายพลเรือน (อปพร.) อปพร.และอาสาสมัครตํารวจ ใหความรวมมือกับสวน

ชุมชนของเทศบาลมีความเขมแข็ง ราชการมากขึ้น

และบทบาทเพิ่มมากขึ้น

19 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสา  ดําเนินการฝกอบรมทบทวน ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย - 400,000 - จํานวน  1 ครั้ง  - มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. ของเทศบาลเมืองบานไผ ฝายพลเรือน  ปฏิบัติงานมากขึ้น งานปองกันฯ

 (อปพร.) ในการปฏิบัติงานเปนกําลังเสริม

ของเจาหนาที่ในการปองกันภัย

ฝายพลเรือนในเขตพื้นที่

20 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสา เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวมในการ ฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกัน 200,000 - 200,000 จํานวน 1 รุน มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน ปองกันภัยฝายพลเรือน ภัยฝายพลเรือน จํานวน 1 รุน ปฏิบัติงานในการปองกัน งานปองกันฯ

(อปพร.) จํานวน 50 คน ภัยมากยิ่งขึ้น

21 โครงการฝกอบรมยุว อปพร. เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวมในการ ฝกอบรมยุว อปพร. 50,000 - - จํานวน 1 รุน เยาวชนมีความสามารถ สํานักปลัดฯ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 1 รุนๆ ละ  50  คน ในการปองกันภัยฝาย งานปองกันฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

พลเรือน

22 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อเปนการประชาสัมพันธการ จัดกิจกรรมในวันที่  22 มีนาคม 20,000 20,000 20,000 ปละ 1 ครั้ง สมาชิก อปพร.เกิดความ สํานักปลัดฯ

วันสถาปนาอปพร. จัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันสถาปนา ของทุกป สามัคคีเกี่ยวกับการ งานปองกันฯ

อปพร. เพื่อสงสริมการปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานในหมูคณะ

ของสมาชิก อปพร.

23 โครงการฝกซอมการปองกัน เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ ดําเนินการฝกซอมแผนปองกัน 30,000 30,000 30,000 จํานวนครั้งที่ เจาหนาที่มีความพรอม สํานักปลัดฯ

และแกไขปญหาอัคคีภัย  จากเหตุสาธารณภัยตาง ๆ เชน อัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย ฝกซอม ในการรับมือกับเหตุ งานปองกันฯ

วาตภัย  อุทกภัย อัคคีภัยวาตภัยอุทกภัย

24 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุ เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุตาง ๆ ดําเนินการตั้งจุดตรวจ  จุดบริการ 100,000 100,000 100,000 จํานวนครั้งที่ ลดอุบัติเหตุจากการเดิน สํานักปลัดฯ

ชวงเทศกาล ( ปใหม  ตรุษจีน  ในชวงเทศกาล แกประชาชนในชวงเทศกาล รณรงค ทางแกประชาชนในชวง งานปองกันฯ

และสงกรานต ) เทศกาล

25 โครงการปองกันและแกไข เพื่อปองกันและเฝาระวังแกไข ดําเนินการการปองกันกิจกรรมตาม 100,000     100,000     100,000     จํานวนครั้ง ปญหายาเสพติดลดลง สํานักปลัดฯ

ปญหายาเสพติด ปญหายาเสพติด โครงการจังหวัดขอนแกนไมยุงเกี่ยว งานปองกันฯ

กับยาเสพติด

26 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ กําลังสง 100,000     -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ

ชนิดมือถือ ปฏิบัติงานในดานการปองกันและ ไมเกิน 5 วัตต จํานวน 8 เครื่อง 8 เครื่อง ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานปองกันฯ

บริการประชาชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

27 โครงการฝกอบรมยุวเทศกิจ เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวมในการ ฝกอบรมยุวเทศกิจ 25,000 - - จํานวน 2 รุน เยาวชนมีความรูและ สํานักปลัดฯ

จัดความเปนระเบียบเรียบรอยของ จํานวน 2 รุนๆ ละ  50  คน เขาใจในการจัดระเบียบ งานเทศกิจ

บานเมือง บานเมือง

5,739,600 2,334,600 2,104,600รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรองดองสมานฉันท  -เพื่อเปนศูนยกลางในการสราง  -จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันทให 150,000    150,000     150,000    มีผูเขารวม  -ประชาชนมีจิตสํานึก สํานักปลัดฯ

ความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ ประชาชน ทั้ง 39 ชุมชน  มีสวนรวมและ ป58(100,000) กิจกรรมฯ เกิดความรัก สามัคคี

นโยบายบริหารราชการแผนดิน สรางจิตสํานึก ไมนอยกวา รักพวกพอง รักถิ่นเกิด

และเปนศูนยกลางในการรับฟง รอยละ 80 ภายใตรมพระบารมีของ

  ความคิดเห็นของประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจา

ที่มีตอรัฐ อยูหัวฯ

 -เพื่อสรางจิตสํานึกใหทุกกลุม 

ทุกฝายใหมีความรัก สามัคคี

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติเนื่อง จัดหาซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ 300,000    300,000     300,000    จํานวน หนวยงานและประชาชน สํานักปลัดฯ

พระเกียรติเนื่องในวันสําคัญ ในวโรกาส 5 ธันวามหาราช ตราสัญลักษณในวโรกาสวันสําคัญและวัสดุ    ป58(22,000) 2 ครั้ง ไดแสดงออกถึงความ

ของชาติ และ12 สิงหามหาราชินี อุปกรณตาง ๆ เพื่อใชในการประดับตกแตง ป57(100,000) จงรักภักดีในวโรกาส

อาคารสํานักงาน ซุมเฉลิมพระเกียรติ ป56(100,000) วันสําคัญของชาติ

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ถนนสายตาง ๆ และในชุมชน ทั้ง39 ชุมชน

3 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ  - เพื่อสงเสริมความสัมพันธดาน  - จัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ 50,000 50,000 50,000 จํานวน  - เกิดความสัมพันธอันดี กองการศึกษา

และรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กีฬาระหวางหนวยงาน และ ใหแกพนักงานสวนราชการ ประชาชน 1 ครั้ง ระหวางหนวยงาน

ประชาชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

4 โครงการสงนักกีฬาเขารวมการ  - เพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬา  -สงนักกีฬาเขารวมแขงขันไทคัพมหกรรม 15,000 15,000 15,000 จํานวน  - เกิดความสัมพันธภาพ กองการศึกษา

แขงขันไทคัพมหกรรมกีฬา กีฬาทองถิ่นแหงประเทศไทย 1 ครั้ง ที่ดีตอกัน

ทองถิ่นแหงประเทศไทย

5 โครงการสงเสริมพนักงานครู  - เพื่อสงเสริมการแขงขันกีฬา  -สงพนักงานครูเทศบาล พนักงานเทศบาล 30,000 30,000 30,000 จํานวน  - เกิดความสัมพันธภาพ กองการศึกษา

เทศบาลพนักงานเทศบาลและ รวมกับหนวยงานอื่น ๆ และนักเรียน สังกัดเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬา ป 58 (10,000) 1 ครั้ง ที่ดีตอหนวยงานอื่นๆ

นักเรียนสังกัดเทศบาลเขารวม กับหนวยงานอื่น ๆ  

แขงขันกีฬา

6 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น  - เพื่อเชื่อมความสัมพันธระหวาง  - จัดการแขงขันกีฬาทองถิ่น  สําหรับ อบต. 100,000 100,000 100,000 จํานวน  - องคกรปกครองสวน กองการศึกษา

สัมพันธ องคกรปกครองทองสวนทองถิ่น จํานวน 9 แหง เทศบาล จํานวน 2 แหง ในเขต ป58(100,000) 1 ครั้ง ทองถิ่นในเขตอําเภอ

ในเขตอําเภอบานไผ อําเภอบานไผ บานไผ มีสัมพันธภาพ

ที่ดีตอกัน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

7 โครงการจัดงานประเพณีและ  - เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม  - จัดงานประเพณีและวัฒนธรรม 1,800,000 1,800,000 1,800,000 จํานวน  - เกิดจิตสํานึกในการ กองการศึกษา

วัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น ของชาติและทองถิ่น เชน ป58(2,050,000) 1 ครั้ง อนุรักษประเพณีและ

 1. โครงการจัดงานวันสงทายปเกา ป57(1,700,000) วัฒนธรรมไทย

และตอนรับวันขึ้นปใหม ป56(1,700,000)

จํานวน 200,000 บาท

 2. โครงการจัดงานวันสงกรานต

จํานวน 600,000 บาท

 3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง

จํานวน 600,000 บาท

 4. โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา

จํานวน 250,000บาท

 5. โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ

จํานวน 150,000 บาท

8 โครงการอนุรักษและฟนฟู  - เพื่ออนุรักษและฟนฟู  - สงเสริมการอนุรักษการแตงกาย 288,000 100,000 100,000 จํานวน  - วัฒนธรรมของอีสาน กองการศึกษา

วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมการแตงกาย ผาไทยของอีสาน ป 58(100,000) 1 ครั้ง คงอยูตอไป

ป 57(100,000)

ป 56(100,000)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

9 โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก เพื่อใหเห็นความสําคัญของ  - จัดกิจกรรมในงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 100,000 100,000 100,000 จํานวน  - เด็กมีความสุข และ กองการศึกษา

แหงชาติ ป 58(100,000) 1 ครั้ง สนุกสนาน

ป 57(75,000)

ป 56(75,000)

10  โครงการบรรพชาสามเณร/  - เพื่อสงเสริมใหเด็กและเยาวชน  - จัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณร/ 50,000 50,000 50,000 จํานวน  - เด็ก และเยาวชน ใช กองการศึกษา

จารณีภาคฤดูรอน ใชเวลาวางในการศึกษาธรรมะ จารณี ภาคฤดูรอนใหแกเด็กและ ป 58 (50,000) 1 ครั้ง เวลาวางใหเกิดประโยชน

เยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป 57 (30,000)

ป 56 (30,000)

11 เงินอุดหนุนวัฒนธรรมทองถิ่น  - เพื่อรวมสงเสริมการอนุรักษ  - สนับสนุนงบประมาณสงเสริมการ 220,000 220,000 220,000 จํานวน  - วัฒนธรรมและ กองการศึกษา

วัฒนธรรมทองถิ่น การอนุรักษจัดงานวัฒนธรรมทองถิ่น ป58(280,000) 1 ครั้ง ประเพณีของทองถิ่น

 1. งานบุญบั้งไฟบานเกิ้ง ป57(400,000)

จํานวน 100,000 บาท ป56(400,000)

 2. งานบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ

บานหนองลุมพุก จํานวน 60,000 บาท

 3. งานบุญกุมขาวใหญอําเภอบานไผ

จํานวน 40,000 บาท

 4. งานเทศกาลงานไหมประเพณีผูก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

เสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน

จํานวน 20,000 บาท

12 เงินอุดหนุนกิจการศาสนาในเขต  - เพื่อการทนุบํารุงศาสนาให  - อุดหนุนเงินงบประมาณใหแกวัด 210,000 210,000 210,000 จํานวน  - ศาสนามีความเจริญ กองการศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ เจริญและคงอยูสืบไป ที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป 58(280,000) 1 ครั้ง รุงเรืองและคงอยูสืบไป

ป 57(270,000)

ป 56(270,000)

13 เงินอุดหนุนวัฒนธรรมและ  - เพื่อรวมสงเสริมการอนุรักษ  - จายเปนเงินอุดหนุนวัฒนธรรมฯ 180,000 180,000 180,000 จํานวน  - เพื่ออนุรักษประเพณี กองการศึกษา

ประเพณีทองถิ่น วัฒนธรรมทองถิ่น  1.งานประเพณีกินเจ (พุทธญาณฯ) ป 58(130,000) 1 ครั้ง ศาสนาและวัฒนธรรมให

จํานวน 50,000 บาท ป 57(30,000) คงอยูตอไป

 2.อุดหนุนวัดที่เทศบาลเปนเจาภาพ ป 56(30,000)

ทอดกฐิน จํานวน 50,000 บาท

 3.งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมฯ

(สมาคมปุงเกากง-มา) จํานวน 50,000บาท

 4. งานรอมฎอนสัมพันธ (ถือศีลอด)

จํานวน 30,000 บาท

14 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผ  - เพื่อจายเงินอุดหนุนโรงเรียน  - สนับสนุนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานไผ 30,000 30,000 30,000  จํานวน  - เทศบาลเมืองบานไผ กองการศึกษา

ในการจัดแขงขันกีฬายกน้ําหนัก บานไผสําหรับการจัดแขงขัน 1 ครั้ง มีสวนรวมในการจัดการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

กีฬายกน้ําหนัก แขงขัน

15 เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผ  - เพื่อจายเงินอุดหนุนโรงเรียน  - สนับสนุนเงินอุดหนุนใหแกโรงเรียนบานไผ 30,000 30,000 30,000  จํานวน  - เทศบาลเมืองบานไผ กองการศึกษา

ในการจัดแขงขันกีฬามวยปล้ํา บานไผสําหรับการจัดแขงขัน 1 ครั้ง มีสวนรวมในการจัดการ

กีฬามวยปล้ํา แขงขัน

16 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท  - เพือเปนการเฉลิมพระเกียรติ  - จัดกิจกรรมพอดีเดน 100,000    100,000     100,000    จํานวน 1 ครัง ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

องคราชัน เนืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  - จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ตระหนักในพระมหา สาธารณสุขฯ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิม  - จัดกิจกรรมถวายพระพร กรุณาธิคุณและไดรวม

พระชนมพรรษา กิจกรรมเพือสรางความ

 - เพือเผยแพรพระราชกรณียกิจ รักสามัคคีและดําเนินชีวิต

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามหลักเศรษฐกิจพอ

ใหประชาชนไดสํานึกและ เพียงหนวยงานภาครัฐ

ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ เอกชนไดรวมกิจกรรม

 - เพือใหเด็ก เยาวชน ประชาชน การเผยแพรพระราช

ทัวไปและหนวยงานตางๆไดแสดง กรณียกิจและแสดงความ

ความกตัญูกตเวทีนอมรําลึกใน จงรักภักดีถวายเปนราช

พระมหากรุณาธิคุณและแสดง สักการะ

ความจงรักภักดีถวายเปนราช

สักการะแดพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

 - เพื่อใหประชาชน หนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชนไดมีสวนรวม

ในการจัดกิจกรรม

17 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - เพื่อเปนการเฉลิมพระเกีบรติ  - จัดกิจกรรมแมดีเดน 100,000    100,000     100,000    จํานวน 1 ครั้ง ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

พระนางเจาสิริกิตพระบรม สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม  - จัดกิจกรรมนิทรรศการ ตระหนักในพระมหา สาธารณสุขฯ

ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหา เฉลิมพระเกียรติ กรุณาธิคุณและไดรวม

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  - จัดกิจกรรมถวายพระพร กิจกรรมและไดรวมกัน

 - เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจ จัดกิจกรรมยกยองและ

ของสมเด็จพระนางเจาฯพระบรม เทิดทูนพระคุณแม

ราชินีนาถ ใหประชาชนไดสํานึก

และตระหนักในพระมหากรุณาธิ-

คุณที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย

18 โครงการจัดการสิ่งแวดลอม  - เพื่อสรางเสริมการมีสวน  - ประชุมคณะกรรมการแกนนํา 39 ชุมชน 100,000    100,000     100,000    จํานวน 1 ครั้ง  -ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

แนวใหมแบบชุมชนมีสวน รวมในการจัดการปญหา และผูเกี่ยวของ จํานวน 1 ครั้ง ป 58(50,000) การจัดการปญหาสิ่งแวด สาธารณสุขฯ

รวมและทัศนศึกษาดูงาน สิ่งแวดลอมของภาค   -ประชาสัมพันธโครงการจัดการสิ่งแวดลอม ป 57(30,000) ลอม 

ประชาชน แนวใหม 39 ชุมชน ป 56(50,000)  -จัดเก็บคาธรรมเนียม

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ เก็บขนขยะมูลฝอยมี

จัดเก็บคาธรรมเนียมการ  - สนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมของภาค ความครอบคลุมเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

เก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน  -ประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม  - เทศบาลมีรายไดจาก

การจัดเก็บคาธรรมเนียม

เก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น

19 โครงการเสริมสรางพัฒนา  - เพื่อเปนการประสานงานถาย  - จัดประชุม อบรม สมาคมฌาปนกิจ 30,000 30,000 30,000 จํานวน  - ใหประชาชนไดมีสวน กอง

ประสิทธิภาพสมาคม โอนงานจากสวนกลางสูทองถิ่น สงเคราะหที่อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล ป58(20,000) 1 ครั้ง รวมในการใหความชวย สวัสดิการฯ

ฌาปนกิจสงเคราะหใน อยางมีประสิทธิภาพและเปนการ เมืองบานไผ ป57(20,000) เหลือความเปนอยูขั้น

เขตเทศบาลเมืองบานไผ ทํางานรวมกันในเชิงบูรณาการ ป56(20,000) พื้นฐานในชุมชนเพื่อ

 - เพื่อใหการทํางานถูกตองตาม พึ่งตนเองได

ระเบียบขอบังคับ

20 โครงการสํารวจขอมูล  - เพื่อจัดทําและสํารวจขอมูล  - ครัวเรือนในเขตเทศบาล ทั้ง  39  ชุมชน 50,000      50,000      50,000      จํานวน  - รับทราบปญหาของ กอง

พื้นฐานชุมชนเพื่อการ พื้นฐานของชุมชนภายใน ป58(30,000) 1 ครั้ง ประชาชนภายในเขต สวัสดิการฯ

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เขตเทศบาลและนํามาวิเคราะห ป57(53,556) เทศบาลเมืองบานไผ

สภาพปญหาดานตางๆเพื่อนํามา  - - แผนพัฒนาทองถิ่น

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น - เกิดชุมชนเขมแข็ง

21 โครงการจัดประชุมประจําเดือน  - เพื่อสรางความเขมแข็งของ  - จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนและ 130,000    130,000     130,000    จํานวน  - ประชาชนไดรับขอมูล กอง

องคกรภาคประชาชน คณะกรรมการชุมชนและองคกร คณะกรมการกลุมสตรีแมบาน ป58(140,000) 12 ครั้ง ขาวสารอยางทั่วถึง สวัสดิการฯ

อื่น ในชุมชนใหมีสวนรวมในการ กลุมองคกรอื่นๆในเขตเทศบาล ป57(30,140)

รวมคิดรวมทําในการพัฒนา ป56(8,290)
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ทองถิ่นรวมไปถึงการรับทราบถึง

ความเคลื่อนไหวและภารกิจ

ตอเนื่อง

22 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ   -เพื่อใหเยาวชนมีโอกาสไดมี  - เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000 100,000 100,000 จํานวน   - เยาวชนมีโอกาสไดมี กอง

สวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป58(100,000) 1 ครั้ง สวนรวมในการดําเนิน สวัสดิการฯ

ไดแสดงความสามารถ และ ป57(100,000) กิจกรรมไดแสดงความ

กลาแสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง สามารถกลาแสดงออก

  -เพื่อใหเยาวชนในสถานศึกษา   -เยาวชนในสถานศึกษา

ทั้งในระบบ และนอกระบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ 

ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม มีโอกาสเขารวมกิจกรรม

  -เพื่ออบรมใหความรูแก   -เยาวชนสามารถดํารง

เยาวชนในการดํารงตนในสังคม ตนในสังคมที่กําลังกาวสู

ที่กําลังกาวสูการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงและการ

และการวิวัฒนาการในโลก วิวัฒนาการในโลก

สังคมออนไลน สังคมออนไลน

23 โครงการอบรมการจัดทํา  - เพื่อใหประชาชนในทองถิ่น  - ประชาชน 30,000      30,000      30,000      จํานวน  - แตละครัวเรือนมีบัญชี กอง

บัญชีครัวเรือน ไดรับความรูในดานการจัดทํา ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ป58(20,000) 1 ครั้ง ครัวเรือน สวัสดิการฯ

บัญชีครัวเรือนของตน   - ครัวเรือนมีการออม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

  - เพื่อใหประชาชนทราบถึง   - ครัวเรือนไมมีหนีสิ้น

รายไดและคาใชจายของตนและ นอกระบบ

ครอบครัว

เพื่อใหประชาชนสามารถวางแผน

การใชจายตอไปไดอยางรอบคอบ

24 โครงการแกไขปญหา  - เพื่อใหเด็กและเยาวชนมีอาชีพ  - จางนักเรียน/นักศึกษา  เพื่อสราง 300,000 300,000 300,000 จํานวนเด็ก  - นักเรียน/นักศึกษา  กอง

ความยากจน หรือรายไดในระหวางปดภาคเรียน รายไดใหกับนักเรียนในวันปดภาคเรียน ป58(200,000) นักเรียน มีรายไดในชวงปดภาค สวัสดิการฯ

และไมปดภาคเรียน  ใชเวลาวาง หรือ กําลังศึกษาอยู ป57(103,000) เรียน

ใหเปนประโยชน ป56(38,400)

25 โครงการอบรมอนุรักษและ เพื่อเปนการอนุรักษโค ใหคง  - สมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ 30,000 30,000 30,000 จํานวน -เกษตรกรมีรายได กอง

ขยายพันธุโค ชุมชนในเขต อยูเพิ่มจํานวนมากขึ้น แกไข  ทั้ง 39 ชุมชน สามารถยืมเลี้ยงขยายพันธุ ป58(30,000) 1 ครั้ง เพิ่มขึ้นลดปญหาการ สวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองบานไผ ปญหาความเดือดรอนของ และสงตอสมาชิกรายตอไป  โดยไมมีการ ป57(30,000) ขาดทุนของเกษตรกร 

เกษตรกรและ เปนการสราง ซื้อขายแมพันธุโค ป56(26,700) และมีความเปนอยูที่ดีขึ้น

รายไดใหแกประชาชนในชุมชน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ

26 โครงการอบรมเกษตร 1. เพื่อใหประชาชนมีความรู - ประชาชนในเขตเทศบาล 150,000 150,000 150,000 จํานวน -ประชาชนในเขต กอง

ทฤษฎีใหมตามแนวทาง เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เมืองบานไผ ทั้ง 39 ชุมชน ป58(100,000) 1 ครั้ง เทศบาลเมืองบานไผ สวัสดิการฯ
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ที่

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อใหชุมชนสามารถนํา ป57(99,310) ไดนําความรูทําใหเกิด

ความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพ ป56(47,120) ทักษะ ความสามารถ

สามารถลดรายจายเพิ่มรายได ดานการเกษตรทฤษฎี

ระดับมาตรฐานการครองชีพ ใหมเพื่อนําไปตอยอด

3. เพื่อใหชุมชนพึ่งพากันเอง ในดานการเกษตร

รวมถึงพึ่งพาทุนทางสังคมคนใน ทฤษฎีใหมสามารถ

ชุมชนไดมีสวนรวมรูจักคิดทํา เปนปราชญของชุมชนได

เองตอยอดในการประกอบ

อาชีพได

27 โครงการฝกอบรมและสาธิต  - เพื่อสรางความรูความเขาใจให  -ทําการฝกอบรมและสาธิตการผลิตน้ํามัน 30,000 - - จํานวน  -ชุมชน บุคลากรใน กอง

การผลิตน้ํามันไบโอดีเซล กับชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ไบโอดีเซล ใหแกชุมชนในเขตเทศบาลเมือง ป58(30,000) 1 ครั้ง เทศบาลและบุคคลผูสนใจ สวัสดิการฯ

จากน้ํามันทอดซ้ํา บานไผ บุคลากรเทศบาลและ บานไผ ,บุคลากรเทศบาล,บุคคลผูสนใจ ไดรับความรูถึงประโยชน

บุคคลผูสนใจไดรับรูถึง ของการใชน้ํามันพืชใช

ประโยชนไบโอดีเซล แลวมาผลิตไบโอดีเซล 

 -เพื่อปลูกฝงและสรางจิตสํานึก  - ชุมชน บุคลาก รและ

ที่ดีแกชุมชนบุคลากรเทศบาล บุคคลผูสนใจมีจิตสํานึก

 และบุคคลทั่วไป รวมใจรักษา ที่ดีรักษาสิ่งแวดลอม

สิ่งแวดลอม และรวมชวยกัน และลดภาวะโลกรอน
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ลดภาวะโลกรอน  - ชุมชน บุคลากร

 - เพื่อใหชุมชน บุคลากรเทศบาล บุคคลผูสนใจไดตระหนัก

 และบุคคลทั่วไป ไดตระหนักถึง ถึงผลกระทบของการใช

ผลกระทบและโทษของการใช น้ํามันพืชที่ใชแลวมาใช

น้ํามันใชแลว  -เกิดนวัตกรรมใหมและ

 - เพื่อจะไดใชประโยชนจากน้ํา แหลงเรียนรู

มันไบโอดีเซลมาใชในเครื่อง  -สามารถลดตนทุนคาใช

ยนตเล็ก เพื่อใชในชุมชนและใช จายการใชน้ํามันที่เปลี่ยน

ในเทศบาล ในการลดตนทุน มาใชน้ํามันไบโอดีเซล

28 โครงการเลือกตั้งประธาน -เพื่อเลือกตั้งประธาน  -จัดใหมีการ เลือกตั้งประธานคณะกรรมการ 30,000 30,000 30,000 การจัดการ -ประชาชนไดมีสวน กอง

คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชนแทน ชุมชนแทนประธานคณะกรรมการชุมชน ป58(30,000) การเลือกตั้ง รวมในการเลือกตั้ง สวัสดิการฯ

ทั้ง 39 ชุมชนในเขต ประธานคณะกรรมการชุมชนที่ ที่ครบวาระ เสียชีวิต ลาออก ยายถิ่นฐาน ป57(ไมม)ี ทั้ง 39 ชุมชน ประธานคณะกรรมการ

เทศบาลเมืองบานไผ ครบวาระ เสียชีวิต ลาออก ยาย ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป56(3,500) ชุมชนในเขตเทศบาล

ถิ่นฐาน ในการดําเนินงาน เมืองบานไผ

กิจกรรมอยางตอเนื่องระหวาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ชุมชนกับเทศบาลในการพัฒนา

ทองถิ่นใหเจริญกาวหนาอยางมี

ประสิทธิภาพ

29 โครงการฝกอบรมและ -เพื่อสงเสริมใหเกิดการ  -ชุมชนและองคกรสามารถกําหนดแผนการ 300,000 300,000 300,000 จํานวนครั้ง -สามารถแกไขปญหา กอง

ทัศนะศึกษาดูงานเชิง วางแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมี พัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวมและบริหาร ป58(20,000) ไดถูกตองตรงกับปญหาที่ สวัสดิการฯ

ปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง สวนรวมภาครัฐและภาค จัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล ทําใหเกิด ป57(ไมม)ี แทจริงและพัฒนาทองถิ่น

ภาวะผูนําคณะกรรมการ ประชาชนสรางเสริมภาวะ ความรักความสามัคคีทํางานรวมกันอยาง ป56(1,349,347) ไดกับความตองการของ

ชุมชน และองคกร ในเขต ผูนําในหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพ ประชาชนคณะกรรมการ

เทศบาลเมืองบานไผ (Good Governant)และ ชุมชนไดรับการยอมรับ 

สรางเสริมการทํางานเปนทีม เกิดความสามัคคีภายใน

และความสามัคคีของ ชุมชน และองคกร มี

ประชาชนในทองถิ่นและ ความเขมแข็งสามารถ

แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ พึ่งพาตนเองได

ประการณในการพัฒนา

ทองถิ่นระหวางสวนตางๆในสังคม

30 โครงการไผแสนกอ  -เพื่อเปนการอนุรักษกิจกรรมฟน  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 100,000 100,000 100,000 39 ชุมชน  -มีแหลงเรียนรูทางวัฒน- กอง

ฟูการสงเสริมปลูกตนไผเพื่อใหมี 39 ชุมชน ป58(100,000) ธรรมภูมิปญญาทองถิ่น สวัสดิการฯ

แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมภูมิ  เกี่ยวกับประโยชนจาก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับประโยชน ตนไผ

จากตนไผ  - ปลูกตนไผชวยในการ

ลดกาซเรือนกระจก 

31 โครงการสงเคราะห  -เพื่อเปนการชวยเหลือสงเคราะห  - กลุมผูปวยโรคเอดส  และผูดอยโอกาส 270,000 270,000 270,000 จํานวนผูไดรับ  -ผูปวยโรคเอดสไดรับ กอง

ผูปวย  โรคเอดส  ที่ดอย แกกลุมผูติดเชื้อเอดสใหไดรับการ ในสังคม  ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ ความชวยเหลือ การดูแลดานสวัสดิการ สวัสดิการฯ

โอกาสในสังคม ดูแลดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพอยาง เบี้ยยังชีพอยางเทาเทียม

เทาเทียม สงผลใหมีคุณภาพชีวิตดี

 -เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหกลุม  -กลุมผูปวยโรคเอดสได

ผูติดเชื้อ รับการชวยเหลือเปนเบี้ย

ยังชีพสามารถบรรเทา

ความเดือดรอนได

ระดับหนึ่ง

 -กลุมผูติดเชื้อและผูปวย

โรคเอดส ไดรับทราบสิทธิ

ของตนเอง

32 โครงการกอสรางศาลหลักเมือง  -เพื่อเปนสถานที่สําหรับให  -กอสรางศาลหลักเมืองเทศบาลเมืองบานไผ 1,000,000 - - จํานวน  -ประชาชนมีสถานที่ กอง

เทศบาลเมืองบานไผ ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได จํานวน 1 แหง รายละเอียดตามแบบแปลน 1 แหง ยึดเหนี่ยวจิตใจ การศึกษา

สักการะบูชา ที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

33 โครงการจัดทําแผนพัฒนา  -เพื่อใหชุมชนและทุกภาคสวน  -จัดทําแผนชุมชน  การประชุมประชาคม 400,000 400,000 400,000 การมีสวนรวม  -เกิดการมีสวนรวมของ กอง

ทองถิ่นอยางมีสวนรวม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น เมืองบานไผรับทราบความตองการประเด็น ป58(284,000) ของทุก ประชาชนและทุกภาค วิชาการฯ

ปญหารวมกับสวนราชการรัฐวิสาหกิจ เอกชน ป57(40,000) ภาคสวน สวนภายในเขตเทศบาล

ประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ป56(40,000) เมืองบานไผ

เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและดําเนิน

การจัดประชุม  องคกรที่เกี่ยวของในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ

 -การจัดทําแผนชุมชน

 -ประชุมประชาคมเมืองบานไผ

34 โครงการประชุมสมัชชาพลเมือง เพื่อใหประชาชนจากทุกภาคสวน จัดประชุมสมัชชาพลเมืองเทศบาลเมืองบานไผ 100,000 100,000 100,000 การประชุม เกิดการมีสวนรวมจาก กอง

เทศบาลเมืองบานไผ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เขามา จากทุกภาคสวนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 1 ครั้ง ทุกภาคสวนในการ วิชาการฯ

มีสวนรวมในการรวมคิดรวมสราง กําหนดทิศทางการพัฒนา

รวมทํา และรวมแสดงความคิด และการแกไขปญหา

เห็นในการกําหนดทิศทาง เปาหมาย ของสังคม

และหลักการในการพัฒนา รวมถึง

แกไขปญหาที่เปนวิกฤตของสังคม

35 โครงการสงเสริมประชาธิปไตย  -เพื่อสงเสริมระบอบประชาธิปไตยประชาชน ผูนําชุมชน ผูนํากลุมตางๆ 80,000      80,000      80,000      จํานวน ประชาชน ผูนําชุมชน กอง

และกฎหมายควรรู  -เพื่อใหความรูดานกฎหมาย ผูบริหารเทศบาล ขาราชการพนักงาน 1 ครั้ง ผูนํากลุมตางๆ ผูบริหาร วิชาการฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

แกประชาชน ลูกจาง ฯลฯ ขาราชการ พนักงาน 

 -เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ลูกจาง มีความรูดาน

ใหกับชุมชน ประชาธิปไตย และเขาใจ

36 โครงการแลกเปลี่ยนความ  -เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความ  -มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ 2,000,000 - - กิจกรรม/  -มีการจัดกิจกรรมหรือ กอง

สัมพันธระหวางเมือง สัมพันธระหวางเทศบาลเมือง ระหวางเทศบาลเมืองบานไผกับเทศบาลอื่น โครงการ โครงการที่เปนการ วิชาการฯ

บานไผกับเทศบาลอื่นในประเทศ ในประเทศและตางประเทศ เชน การศึกษา ที่เปนการ สงเสริมความสัมพันธ

และตางประเทศเพื่อเปนการ ดูงานการจัดงาน  การจัดประชุม ฯลฯ สงเสริม ระหวางเมือง

พัฒนาองคกรและชุมชน ดานการ กลุมเปาหมายไดแก ผูนําชุมชน ผูนํากลุมตางๆ ความ  -เกิดการพัฒนาทั้งดาน

ทองเที่ยว เศรษฐกิจ  การศึกษา  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล สัมพันธ องคกร และชุมชน

วัฒนธรรม อาชีพ การลงทุน ฯลฯ พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง  -มีการสงเสริมดานการ

ทองเที่ยว เศรษฐกิจ การ

ศึกษาวัฒนธรรม อาชีพ 

การลงทุน ฯลฯ

37 โครงการสืบสานวิถีวัฒนธรรม  -เพื่อรณรงคใหตระหนักถึงความ  -ประชาชนในเขตเทศบาล ทั้ง 39 ชุมชน 210,000 210,000 210,000 จํานวน  -วัฒนธรรมและ กอง

และประเพณีทองถิ่น(บุญซําฮะ) สําคัญและเห็นคุณคามรดกทาง รวมจัดงานสืบสานวิถีวัฒนธรรมและ 1 ครั้ง ประเพณีทองถิ่นอีสาน การศึกษา

วัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น ประเพณีทองถิ่น (บุญชําฮะ) ไดรับการอนุรักษใหคง

อีสาน อยูสืบตอไป

 -เพื่ออนุรักษไวซึ่งวัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

และประเพณีทองถิ่นอีสาน

 -เพื่อนําเอาวัฒนธรรมและ

ประเพณีทองถิ่นอีสานอันดีงาม

ที่มีมาตั้งแตเดิมมาบอกเลาคนรุน

หลังไดนําไปปฏิบัติ

38 โครงการอบรมใหความรูดาน  - เพื่อใหมีความรู ความสามารถ  - จัดการฝกอบรมใหความรูดานเทคโนโลยี 50,000 50,000 50,000 ปละ 1 ครั้ง  - ผูเขาอบรมรูวิธีการใช กอง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ในการใชคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรแกเยาวชนและประชาชน งานคอมพิวเตอรมากขึ้น วิชาการฯ

สารสนเทศแกเยาวชนและ  -เพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  - ผูเขารับการอบรม

ประชาชนในเขตเทศบาล และทักษะการใชโปรแกรม สามารถใชอุปกรณใน

  คอมพิวเตอรตางๆ การคนหาความรูผาน

อินเตอรเน็ตได

 -นําความรูที่ไดไปใชชีวิต

ประจําวัน

39 โครงการบริการอินเตอรเน็ต  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร พรอมโตะ เกาอี้ 100,000     -  - จํานวน 5 ชุด ประชาชนสามารถสืบคน กอง

ชุมชน บริการอินเตอรเน็ต เพื่อการสืบ จํานวน 5 ชุด สถานที่ศูนยการเรียนรูเทศบาล ขอมูลที่ตองการ ตลอด วิชาการฯ

คนขอมูล ความรูใหมๆที่ทันสมัย  เมืองบานไผ และศูนยบริการรวม จนสามารถทําธุรกรรม 

รวดเร็ว  (One Stop Service) หรือ อื่นๆ ผาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

อินเตอรเน็ตได

40 โครงการเงินสมทบกองทุน  -เพื่อใหประชาชนที่เปนสมาชิก  -เงินอุดหนุนเพื่อสมทบกองทุนเครือขาย 100,000     -  - จํานวน  -สามารถชวยเหลือ กอง

สวัสดิการชุมชน ของกองทุน ไดรับสวัสดิการเกี่ยว สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ 1 ครั้ง สมาชิกกองทุนใหมี สวัสดิการฯ

กับการเกิด แก เจ็บ ตาย การ สวัสดิการขั้นพื้นฐาน

ศึกษา และอาชีพ และสามารถ  -ประชาชนรูจักกการ

เชี่อมโยงการพัฒนาในดานอื่นๆได ออมสามารถลดภาระ

หนี้สินได

 -เกิดชุมชนเขมแข็ง

9,443,000 6,025,000 6,025,000รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อใหบริการเชิงรุกโดยการ ประชาชนที่มีทรัพยสินในเขต 20,000      -           -           เทศบาล  - ประชาชนไดรับความ กองคลัง

ในการจัดเก็บรายไดจากแหลง จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เทศบาลทั้ง 39 ชุมชน มีรายได สะดวกในการใหบริการ

รายไดเดิม  - เพื่อเรงรัดการจัดเก็บภาษี เพิ่มขึ้น ชําระภาษีนอกสถานที่

 - เพื่อปรับปรุงอัตราคาเชา  - เทศบาลสามารถจัดเก็บได

มาตรฐานกลางใหมใหเหมาะสม ครบถวน ถูกตอง เปนธรรม

 - เทศบาลมีฐานขอมูลที่ถูก

ตองครบถวนแมนยํามากขึ้น

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อขยายฐานรายไดใหม ประชาชนที่มีทรัพยสินในเขต 20,000      -           -           เทศบาลมี  - เทศบาลสามารถจัดเก็บได กองคลัง

ในการจัดเก็บรายไดจากแหลง  - เพื่อใหการจัดเก็บรายได เทศบาลทั้ง 39  ชุมชน รายไดเพิ่มขึ้น ครบถวน ถูกตอง เปนธรรม

รายไดใหม ครบถวนและเปนปจจุบัน จากแหลง  - เทศบาลมีฐานขอมูลที่ถูก

รายไดเดิม  ตองครบถวนแมนยํามากขึ้น

3 โครงการปรับปรุงขอมูล  - เพื่อปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีฯ ออกสํารวจขอมูลภาคสนามพรอม 300,000     -           -           ไดขอมูล สามารถปรับขอมูลแผนที่ กองคลัง

แผนที่ภาษีและทะเบียน ใหถูกตอง  ครบถวน และเปน ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ ป58 (60,000) แผนที่ภาษี ภาษีฯ เพื่อประกอบการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ทรัพยสิน ปจจุบัน ทะเบียนทรัพยสินใหถูกตอง ป57 (5,000) ถูกตองและ จัดเก็บรายไดอยางถูกตอง

และเปนปจจุบันไดไมต่ํากวา เปนปจจุบัน ครบถวนและเปนธรรม

รอยละ  80

4 สนับสนุนโครงการสงเสริม  -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม  - ชุมชนภายในเขต 420,000     420,000     420,000      - ประชาชนมี  - ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

การมีสวนรวมของชุมชนใน ของชุมชนในการจัดการ เทศบาลเมืองบานไผ ป58(298,560) รายไดจากการ การจัดบริการสาธารณะ สาธารณสุขฯ

การจัดการสิ่งแวดลอมและ สิ่งแวดลอมแบบครบวงจร ป57(207,200) จัดเก็บคาธรรม ดานสิ่งแวดลอม

เพิ่มรายไดใหกับชุมชน  - เพื่อสรางรายไดใหกับ เนียม  - การจัดเก็บคาธรรมนียม

ชุมชนจากการจัดเก็บคา เก็บขนขยะมูลฝอยมีความ

ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ฝอย การปดกวาดถนนสาย  - ประชาชนมีรายไดจาก

หลักในชุมชน และการเก็บ การจัดการสิ่งแวดลอม

ขนขยะมูลฝอย (จัดเก็บคาธรรมเนียมฯ/

 - เพื่อเพิ่มความครอบคลุม การเก็บขนขยะ/การปด

ในการจัดเก็บคาธรรมเนียม กวาดถนน)

เก็บขนขยะมูลฝอย

760,000 420,000 420,000รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนเหลากาชาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ สนับสนันงบประมาณในการจัดกิจกรรม 30,000        30,000      30,000      1 ครั้ง ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ

จังหวัดขอนแกน ที่เปนสาธารณประโยชนแก เหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ป 58(30,000) บริการดานสาธารณะ

ประชาชนทั่วไป ป 57(30,000) จากหนวยงานของรัฐ

ป 56(30,000)

3 โครงการกอสรางบานพัก เพื่อใหเจาหนาที่ของงานปองกันฯ กอสรางอาคารบานพักแบบ 2 ชั้น - - 2,500,000 บานพัก 2 ชั้น เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

พนักงานดับเพลิง และหัวหนาสถานีดับเพลิงยอย จํานวน 8 หอง  ที่งานปองกันฯ จํานวน 8 หอง ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ งานปองกันฯ

มีบานพักอาศัย และสถานีดับเพลิงยอยมิตรภาพ ปองกันฯ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

โครงการฝกอบรมเครือขาย

อาสาสมัครฝายทะเบียนประจํา

ชุมชน

   - เพื่อเปนการสรางเครือขาย

ภาคประชาชนใหเปนตัวแทนของ

สํานักทะเบียนในการ

ประชาสัมพันธฯ

30,000      30,000    30,000    ประชาชนมี

สวนรวม

เปนการสรางเครือขาย

ภาคประชาชนในการ

เปนตัวแทนสํานัก

ทะเบียนฯ

สํานักปลัดฯ2 -ดําเนินการฝกอบรมใหความรูดานงาน

ทะเบียนแกอาสาสมัครชุมชนทั้ง 39 

ชุมชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการซอมแซมรถบรรทุกน้ํา เพื่อชวยเหลือเหตุอัคคีภัยและเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนถังบรรทุกน้ําขนาด 700,000 -           -           จํานวน 1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ดับเพลิงทะเบียน  82-8692 ขก ประสิทธิภาพของยานพาหนะ 6,000 ลิตร  พรอมติดตั้งอุปกรณ ออกปฏิบัติงานปองกัน งานปองกันฯ

ในการออกใหบริการบรรเทาความ ปมน้ํา  ระบบทอรับ - สงน้ํา และบรรเทาสาธารณภัย

เดือดรอนของประชาชน และทาสีใหมทั้งคัน  จํานวน 1 คัน เพิ่มมากขึ้น

5 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา  - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน  - จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ - 2,000,000 - จํานวน 1 คัน  - มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ดับเพลิงแบบอเนกประสงค ดานการรักษาความปลอดภัยใน เอนกประสงค ขนาด 6,000 ลิตร ปฏิบัติงานมากขึ้น งานปองกันฯ

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ชนิด 6 ลอ พรอมอุปกรณที่จําเปน

และสวนราชการ จํานวน 1 คัน

6 โครงการติดตั้งเพาเวอรรถยนต เพื่อใหเจาหนาที่ไดปฏิบัติงาน ติดตั้งกับรถยนตบรรทุกขนาด 240 HP 40,000.- -           -           จํานวน 1 คัน มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัด

บรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร  ครองตัวขึ้น เพื่อเปนการงายตอการขับเคลื่อนใน ออกปฏิบัติงานมากขึ้น งานปองกันฯ

หมายเลขทะเบียน 82-8693 การออกปฏิบัติงาน

7 โครงการซอมแซมรถบรรทุกน้ํา เพื่อชวยเหลือเหตุอัคคีภัยและเพิ่ม เพื่อเปลี่ยนถังบรรทุกน้ําขนาด - 700,000 -           จํานวน 1 คัน เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ดับเพลิงทะเบียน  82-8693 ขก ประสิทธิภาพของยานพาหนะ 6,000 ลิตร  พรอมติดตั้งอุปกรณ ออกปฏิบัติงานปองกัน งานปองกันฯ

ในการออกใหบริการบรรเทาความ ปมน้ํา  ระบบทอรับ - สงน้ํา และบรรเทาสาธารณภัย

เดือดรอนของประชาชน และทาสีใหมทั้งคัน  จํานวน 1 คัน เพิ่มมากขึ้น

8 โครงการกอสรางอาคารฝาย  - เพื่อใชเปนศูนยปฏิบัติงานดาน  - กอสรางอาคารปองกันและบรรเทา - 3,000,000 -           จํานวน 1 หลัง  - เจาหนาที่มีประสิทธิภาพสํานักปลัดฯ

ปองกันและรักษาความสงบฯ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย  ประกอบดวยที่จอดรถ ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น งานปองกันฯ

ดับเพลิงหองปฏิบัติงาน  หองวิทยุสื่อ

สาร  หองเวร-ยาม  หองประชุม
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หองน้ํา  หองสวม  หองครัว ระบบ

ไฟฟา  ประปา  ระบบปรับอากาศ

ระบบเสาวิทยุสื่อสาร  เปนอาคาร

ขนาด  1  ชั้น  ขนาดความกวางดาน

หนาอาคาร 36  ม. ขนาดความยาว

(ความลึก)  ดานขางอาคาร 20 ม.

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

9 โครงการกอสรางอาคารสถานี เพื่อใชเปนอาคารสถานีดับเพลิง กอสรางอาคารสถานีดับเพลิงยอย - 1,500,000 - จํานวน 1 หลัง มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ดับเพลิงยอยบานเกิ้ง ในการปองกันและบรรเทาสาธา เปนอาคาร ขนาด 2 ชั้น ประกอบดวย ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น งานปองกันฯ

รณภัย ที่จอดรถยนตดับเพลิง หองปฏิบัติงาน

หองวิทยุสื่อสาร หองพักเวร-ยาม

หองน้ํา หองสวม หองครัว ระบบไฟฟา

ระบบปรับอากาศ ระบบเสาวิทยุสื่อสาร

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

10 โครงการจัดซื้อรอกทุนแรงติดตั้ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก ติดตั้งกับรถยนตบรรทุกขนาด 240 HP - - 50,000 ยานพาหนะสามารถฉุด สํานักปลัดฯ

รถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง ยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน ลากอุปกรณที่มี งานปองกันฯ

ทะเบียน 82-8692 ขก ขนาดใหญไดคลองตัว

11 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต เพื่อใหการบริการประชาชนดาน จัดซื้อเลื่อยยนตขนาด 3 แรงมา 95,000 -           - จํานวน เพิ่มประสิทธิภาพใน สํานักปลัดฯ
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สาธารณภัย  มีความสะดวกรวดเร็ว ขับเคลื่อน 2 จังหวะ บาโซยาวไมเกิน  3  เครื่อง การปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

มากยิ่งขึ้น 20 นิ้ว จํานวน  3  เครื่อง

จัดซื้อเลื่อยยนตขนาดไมนอยกวา5 แรงมา

ขับเคลื่อน 2 จังหวะ บาโซยาวไมเกิน

30 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

12 โครงการจัดซื้อไดโว เพื่อใหบริการดานอุทกภัยแก จัดซื้อไดโวขนาดทอ 4 นิ้ว กําลังไฟฟา 30,000 - 30,000 เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ประชาชนที่ประสบเหตุ 550 W แรงดันไฟฟา 220 V สวิทซลูก ออกปฏิบัติงานดานการ งานปองกันฯ

ลอยตัดอัตโนมัติ จํานวน  3  เครื่อง 

ปองกันเหตุอุทกภัย

13 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอม - 72,400 -           เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

พรอมปริ้นเตอร ปริ้นเตอร  จํานวน  2  ชุด ปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

14 โครงการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อบริการดานภัยแลงแก จํานวน 1 บอ พรอมถังรองรับน้ําขนาด 500,000 - - จํานวน 1 บอ เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

พรอมถังรองรับน้ําบาดาลและ ประชาชนที่ประสบภัย 30,000 ลิตร ปมสูบน้ําจากบอบาดาล ปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

ปมสูบน้ํา 1 ตัว และปมสูบน้ําจากบอพักเขารถ

จํานวน 1  ตัว

15 จัดซื้อชุดชวยหายใจพรอมหมวก เพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน ชุดชวยหายใจแบบหนากากเต็มหนา 350,000 - - จํานวน 2 ชุด เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

พรอมถังบรรจุอากาศแบบพกพา ปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

หมวกปกปองแรงกระแทกการตกใส
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ของวัตถุ ของเหลว  ระหวางที่ตอง

ผจญเพลิง  ภายในเปนวัสดุเสริมแรง

สําหรับดูดซับแรงกระแทก 

จํานวน 2 ชุด

16 จัดซื้อเครื่องอัดอากาศสําหรับ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน ความสามารถ 100L/min  แรงดันสูง 120,000 -           -           จํานวน 1 ชุด เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

หายใจ 200-300 bar ทํางานดวยระบบลูกสูบ ปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

4  สูบ

17 โครงการปรับปรุงหองพัก เพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน ซอมแซมฝาเพดาน กระเบื้องหลังคา 30,000 -           -           จํานวน 1 แหง เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

เจาหนาที่สถานียอยมิตรภาพ ผนังกั้นหอง  กระเบื้องปูพื้น ปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

และระบบไฟฟา

18 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิในการปฏิบัติงาน เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาด 37,000 -           -           จํานวน เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

30,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟฟา 1 เครื่อง ปฏิบัติงาน

เบอร 5 ตามขนาดมาตรฐานครุภัณฑ

19 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกสําหรับ เพื่อใชในการปฏิบัติงานรักษา จัดซื้อรถบรรทุกแบบมีชองวางดาน 780,000       - - จํานวน เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

รักษาความสงบเรียบรอย  แบบมี ความสงบเรียบรอย หลังคนขับ(CAB)มีน้ําหนักบรรทุกไม 1 คัน ปฏิบัติงาน งานรักษา

ชองวางดานหลังคนขับ (CAB) ต่ํากวา 1 ตัน ขัเดลื่อน 2 ลอ  ปริมาตร ความสงบ
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กระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400 ซีซีพรอม

พวงมาลัยเพาวเวอร เครื่องปรับอากาศ

วิทยุเทป เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง

สัญญาณไฟไซเรน สัญญาณไฟวับวาบ

วิทยุสื่อสาร  พรอมอุปกรณครบชุด

มีที่นั่งสองแถวถอดได

20 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใชในการปฏิบัติงานรักษา เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน  ขนาด 67,000 - - จํานวน เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ชนิดแขวนขนาด 24,000 บีทียู ความสงบเรียบรอย 24,000 บีทียู ฉลากประหยัดไฟ 2 เครื่อง ปฏิบัติงาน งานรักษา

เบอร 5  จํานวน 2 เครื่อง ความสงบ

21 โครงการอุดหนุนศูนยรวม  - เพื่อความโปรงใสในการ สนับสนุนงบประมาณ ศูนยขอมูล 15,000        จํานวน  - มีความโปรงใสในการ กองคลัง

ขอมูลขาวสารการซื้อ/การจาง จัดซื้อจัดจาง ขาวสารการซื้อการจางของ อปท. ป58 (15,000) 1 ครั้ง จัดซื้อจัดจาง

ระดับอําเภอ  - เพื่อใหมีสถานที่กลางในการ ระดับอําเภอ ป57 (25,000)

จัดซื้อจัดจาง ป56 (25,000)

22 โครงการจัดซื้อตูเก็บรองเทาเหล็ก - เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ  - จัดซื้อตูเก็บรองเทาเหล็กพนสีเทา 40 285,600        -  - จํานวน  - นักเรียนมีระเบียบ กองการศึกษา

40 ชอง เรียบรอยในการจัดวางรองเทา ชอง ขนาดวัดภายนอก ยาว 1900 มม. ชั้นวาง วินัย และความรับผิด (ท.1/ท.2)

ของนักเรียน สูง 920 มม. ลึก 400 มม. ใหแก รองเทา ชอบมากขึ้น

โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 8 ตู 16  ตู

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 8 ตู
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23 โครงการจัดซื้อกลองบันทึกภาพ  - เพื่อไวใชสําหรับบันทึกภาพ  - จัดซื้อกลองบันทึกภาพ ระบบ 70,000        - - จํานวน  - โรงเรียนมีการบันทึก กองการศึกษา

ระบบดิจิตอล กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน ดิจิตอล ความละเอียดไมนอยกวา ป 58 (70,000) 2 เครื่อง ภาพกิจกรรมตาง ๆ (ท.1/ท.2)

24.2 ลานพิกเซล โฟกัสอัตโนมัติ เพื่อประชาสัมพันธ

บันทึกวีดีโอ ระดับ Full HD รองรับ โรงเรียน

WiF /GPS สําหรับโรงเรียนเทศบาล

บานไผ 1 เครื่อง และโรงเรียนเทศบาล2

อนุบาลสาธิตฯ 1 เครื่อง

24 โครงการจัดทําผามานกันแดด  - เพื่อใชสําหรับบังแสงแดด  - จัดทําผามานกันแดดพรอมติดตั้ง 50,000         -  - จํานวน  - มีบรรยากาศการ กองการศึกษา

พรอมติดตั้ง ที่สองเขาในหองเด็กเล็ก สําหรับหองเด็กเล็กศูนยพัฒนาฯ 3 1 ชุด เรียนรูที่ดีขึ้น (ศพด.3)

25 โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหาร  - เพื่อใหมีพื้นที่นั่งรับประทาน  - การปรับปรุงขยายโรงอาหาร 1,500,000  -  - โรงอาหาร  - นักเรียนมีพื้นที่นั่ง กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบานไผ อาหารเพียงพอตอนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบานไผ ป 58 (150,000) 1 แหง รับประทานอาหาร (ท.1)

ป 56(150,000) เพียงพอ

26 โครงการกอสรางโรงจอดรถ  - เพื่ออํานวยความสะดวก  - กอสรางโรงจอดรถ ขนาด  - 150,000  - จํานวน 1 แหง  - โรงเรียนเกิดความ กองการศึกษา

สถานที่จอดรถแกครู นักเรียน กวาง 7 เมตร ยาว 30 เมตร เปนระเบียบ เรียบรอย (ท.1)

ผูปกครอง และประชาชนที่มา จํานวน 1 แหง ใหแกโรงเรียนเทศบาล มากขึ้น

ติดตอราชการ บานไผ  - เกิดความปลอดภัย

27 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - เพื่อลดอุณหภูมิความรอน  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด 196,000        - จํานวน  - เพิ่มบรรยากาศการ กองการศึกษา
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งบประมาณและที่ผานมา

พรอมติดตั้ง ภายในหองเรียน แขวน ขนาด 18000 บีทียู เบอร 5 เครื่อง เรียนรูใหดีขึ้น (ศพด.2)

มีระบบฟอกอากาศ พรอมติดตั้ง ปรับอากาศ

จํานวน 7 เครื่อง สําหรับ 7 เครื่อง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2

28 โครงการจัดซื้อโตะอาหารพรอม  - เพื่อใชสําหรับใหนักเรียนมี  - จัดซื้อโตะอาหารหนาโตะทํา 41,000  -  - จํานวน  - นักเรียนมีสถานที่นั่ง กองการศึกษา

เกาอี้ ที่นั่งรับประทานอาหารกลางวัน จากไมอัด ปูดวยแผนโฟเมกาสีขาว 10 ชุด รับประทานอาหาร (ท.2)

มานั่งไมระแนง จํานวน 10 ชุด กลางวัน

ใหแกโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิตฯ

29 โครงการจัดซื้อโทรทัศน LED  - เพื่อใชประกอบการจัดการ  - จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 18,000  -  - จํานวน  - การจัดการเรียนรู กองการศึกษา

ขนาด 32 นิ้ว เรียนรูใหแกเด็ก ระดับความละเอียดจอภาพ 1366x768 2 เครื่อง เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น (ศพด.3)

พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง

30 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน  - เพื่อใหนักเรียนมีที่นั่งเรียน  - จัดซื้อโตะนักเรียนพรอมเกาอี้ไม 33,000  -  - จํานวน  - นักเรียนมีที่นั่งเรียน กองการศึกษา

ระดับประถมศึกษา อยางเพียงพอ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โตะ-เกาอี้ สะดวก และเพียงพอ (ท.2)

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ นักเรียน

จํานวน 30 ชุด

31 โครงการจัดซื้อคูลเลอรน้ํา  - เพื่อใชสําหรับบรรจุน้ําดื่มให  - จัดซื้อคูลเลอรน้ําสเตนเลส 6,600  -  - จํานวน  - นักเรียนมีน้ําดื่ม กองการศึกษา

สเตนเลสกอกคู 2 หัวจาย กับนักเรียนระดับอนุบาล กอกคู 2 หัวจาย ความจุ 27 ลิตร คูลเลอร เพียงพอ และสะอาด (ท.1)

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 32 x 52 1 ชุด ถูกสุขลักษณะ
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เซนติเมตร จํานวน 1 ชุด

ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ

32 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - เพื่อใชสําหรับลดอุณหภูมิ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 186,000  -  - จํานวน  - เพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา

ชนิดแขวน พรอมติดตั้ง ความรอนภายในสถานที่ทํางาน พรอมติดตั้ง 5 เครื่อง การทํางาน

1.ขนาด 15,000บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

2.ขนาด 18,000บีทียู จํานวน 1 เครื่อง

3.ขนาด 36,000บีทียู จํานวน 3 เครื่อง

มีระบบฟอกอากาศ

33 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน  - เพื่อใหนักเรียนมีที่นั่งเรียน จัดซื้อโตะนักเรียนพรอมเกาอี้ ขาเหล็ก 90,000  -  - จํานวน  - นักเรียนมีที่นั่งเรียน กองการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา อยางเพียงพอ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ใหแก 50 ชุด สะดวก และเพียงพอ (ท.1)

โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 50 ชุด

34 โครงการจัดซื้อโตะครูพรอมเกาอี้  - เพื่อสําหรับครูที่เพิ่มมากขึ้น  - จัดซื้อโตะครูพรอมเกาอี้ ระดับ 37,500  -  - จํานวน  - เพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา

ระดับ 3-6 3-6 ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ 5 ชุด ในการทํางาน (ท.1)

จํานวน 5 ชุด

35 โครงการจัดซื้อพัดลมโคจรติด  - เพื่อใชระบายอากาศและลด  - จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน 99,750  -  - จํานวน  - มีบรรยากาศที่ดี กองการศึกษา

เพดานพรอมติดตั้ง อุณหภูมิความรอน ขนาดใบพัด 18 นิ้ว พรอมติดตั้ง 75 เครื่อง ในการจัดกิจกรรม (ท.1)
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ในหองเรียน จํานวน 75 เครื่อง การเรียนการสอน

ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ

36 โครงการจัดซื้อพัดลม  - เพื่อใชระบายอากาศและลด  - จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 28,680  -  - จํานวน  - สรางบรรยากาศ กองการศึกษา

อุตสาหกรรมพรอมติดตั้ง อุณหภูมิความรอน ขนาด 20 นิ้ว เพื่อติดตั้งบริเวณ พัดลม ใหดีขึ้น ไมรอน ทําให (ท.1)

ใตถุนอาคาร 2 และโรงอาหาร 12 เครื่อง การดําเนินกิจกรรมเปน

จํานวน 12 เครื่อง พรอมติดตั้ง ไปดวยความเรียบรอย

37 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก  - เพื่อสําหรับใชในการจัด  - จัดซื้อเกาอี้พลาสติก แบบมี 125,000  -  - จํานวน  - เกิดความสะดวกใน กองการศึกษา

แบบมีพนักพิง กิจกรรมตาง ๆ ภายในโรงเรียน พนักพิง ใหแก โรงเรียนเทศบาล 500 ตัว การจัดกิจกรรมตาง ๆ (ท.1/ท.2)

บานไผ จํานวน 300 ตัว และโรงเรียน ภายในโรงเรียน

เทศบาล 2 ฯ จํานวน 200 ตัว

38 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  - เพื่อใชสําหรับลดอุณหภูมิ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิด  - 149,200  - จํานวน  - เพื่อลดอุณหภูมิความ กองการศึกษา

ชนิดแขวน พรอมติดตั้ง ความรอนภายในเรียน แขวน ขนาด 30,000 บีทียู เครื่อง รอนในหองเรียน (ศพด.3)

เบอร 5 มีระบบฟอกอากาศ ปรับอากาศ

จํานวน 4 เครื่อง สําหรับศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก 3
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39 โครงการจัดซื้อเกาอี้เบาะนวม  - เพื่อใชสําหรับนั่งในการจัด  - จัดซื้อเกาอี้เบาะนวมขาเหล็ก 12,000  -  - จํานวน  - เพื่ออํานวยความ กองการศึกษา

กิจกรรมตาง ๆ ชุบโครเมี่ยม หลังพิงใหญโคงสีดํา 20 ตัว สะดวกในการจัดกิจกรรม (ท.2)

ใหแกโรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 20 ตัว

40 โครงการกอสรางทางเดินเทา  - เพื่ออํานวยความสะดวกให  - กอสรางทางเดินเทาคอนกรีต 100,000  -  - จํานวน  - นักเรียน ผูปกครอง กองการศึกษา

คอนกรีต แกนักเรียน ผูปกครอง ระดับ กวาง 1.50 ม. ยาว 100 ม. 1 แหง สะดวกในการเดินไป (ท.1)

ชั้นอนุบาล หนา 0.08 ม. รายละเอียดตาม อาคารอนุบาล

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ (อนุบาล)

41 โครงการกอสรางหลังคาอเนก  - เพื่อปองกันแสงแดดและฝน  - กอสรางหลังคาอเนกประสงค 1,500,000  -  - กอสราง  - มีสถานที่สําหรับให กองการศึกษา

ประสงคดานขางอาคารเรียน ดานขางอาคารเรียน กวาง 9 เมตร หลังคาอเนก เด็กไดปฏิบัติกิจกรรม (ศพด.2)

ยาง 26.50 เมตร ตามแบบแปลนของ ประสงค ตาง ๆ

เทศบาล ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 จํานวน

42 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  - เพื่อใชสําหรับถายเอกสาร  - จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร ระบบ 120,000  -  - จํานวน  - เพิ่มประสิทธิภาพใน กองการศึกษา

ของกองการศึกษา ดิจิตอล (ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 1 เครื่อง การปฏิบัติงาน

แผนตอนาที ใหแกกองการศึกษา

43 โครงการจัดทําอัฒจันทร  - เพื่อสําหรับใชนั่งเชียรการ   - จัดทําอัฒจันทร จํานวน 6 ชุด 240,000  -  - จํานวน  - เกิดความเปนระเบียบ กองการศึกษา

แขงขันกีฬา ใหแกกองการศึกษา 6 ชุด ในการนั่งเชียรการแขง
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(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ขันกีฬา

44 โครงการจัดทําเสาธงกีฬา  - เพื่อใชสําหรับประดับธงชาติ  - จัดทําเสาธงกีฬา 16 เสา พรอมฐาน 100,000  -  - จํานวน  - เกิดความเปนระเบียบ กองการศึกษา

พรอมฐาน และธงตาง ๆ ในการแขงขันกีฬา 16 เสา เรียบรอยในการดําเนิน

งานดานพิธีการ

45 โครงการกอสรางอาคารอเนก  - เพื่อใชเปนอาคารอเนก  - กอสรางอาคารอเนกประสงค 6,109,000  -  - จํานวน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองการศึกษา

ประสงคมีชั้นลอย ประสงคในการจัดกิจกรรมตาง ๆ มีชั้นลอย(สน.ศท.ชั้นลอย) ตอกเข็ม 1 หลัง ในการจัดกิจกรรมตางๆ (ท.1)

(สน.ศท. ชั้นลอย) ตอกเข็ม ของโรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลน

กรมสงเสริมฯ ใหแกโรงเรียนเทศบาล

บานไผ

46 โครงการกอสรางอาคารเรียน  - เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรม  - กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 11,799,000  -  - จํานวน  - มีอาคารเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯการเรียนการสอน 12 หองเรียน (รหัส สน.ศท. อาคารเรียน สําหรับจัดการเรียน (ท.2)

4/12) ตามแบบมาตรฐานกรม การสอนอยางเพียงพอ

สงเสริมการปกครองทองถิ่น

พรอมถมดินบดอัดแนน จํานวน

1 หลัง

47 โครงการกอสรางอาคารเรียน  - เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรม  - กอสรางอาคารเรียน 4 ชั้น 11,799,000  - จํานวน  - มีอาคารเรียน กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบานไผ การเรียนการสอน 12 หองเรียน (รหัส สน.ศท. อาคารเรียน สําหรับจัดการเรียน (ท.1)

4/12) ตามแบบมาตรฐานกรม การสอนอยางเพียงพอ

สงเสริมการปกครองทองถิ่น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

พรอมถมดินบดอัดแนน จํานวน

1 หลัง

48 โครงการกอสรางฐานเสาธงใหม  - เพื่อกอสรางแทนฐานเสาธง  - กอสรางฐานเสาธงใหม 100,000        -  - จํานวน  - มีพื้นที่สําหรับใชจัด กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบานไผ เกาที่มีขนาดใหญ ใหแกโรงเรียนเทศบาลบานไผ 1 แหง กิจกรรมหนาเสาธง (ท.1)

มากขึ้น

49 โครงการปูกระเบื้องยางบริเวณ  - เพื่อความปลอดภัยของเด็ก  - ปูกระเบื้องยางบริเวณสนาม 50,000         -  - จํานวน  - เด็กมีความปลอดภัย กองการศึกษา

สนามเด็กเลน เล็กในการเลนเครื่องเลนสนาม เด็กเลน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 1 แหง ในการเลนเครื่องเลน (ศพด.1)

50 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน  - เพื่อใหมีเสาธงที่ไดมาตรฐาน  - จัดทําเสาธงพรอมฐาน สําหรับ 120,000        -  - จํานวน  - มีความสะดวกในการ กองการศึกษา

เหมาะสําหรับเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 จํานวน 1 แหง 1 แหง จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ (ศพด.2)

51 โครงการกอสรางเวทีใตถุนอาคาร  - เพื่อใหเกิดความสะดวก  - กอสรางเวทีใตถุนอาคารเรียน 500,000  -  - จํานวน  - มีสถานที่สําหรับ กองการศึกษา

เรียน 4 ชั้น สําหรับจัดกิจกรรมภายใน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล 1 แหง จัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น (ท.2)

โรงเรียน สาธิตฯ

52 โครงการกอสรางอาคารเรียน  - เพื่อใชเปนสถานที่จัดการ  - กอสรางอาคารเรียนชั้นเดียว 2,500,000     -  - จํานวน  - มีอาคารเรียนที่ได กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 เรียนรูใหแกเด็กเล็ก ตามแบบแปลนของกรมสงเสริม  1 หลัง มาตรฐาน

การปกครองฯ จํานวน 1 หลัง

53 โครงการปรับพื้นที่สถานที่กอสราง  - เพื่อถมดินปรับพื้นที่สถานที่  - ถมดินปรับพื้นที่สถานที่กอสราง 1,000,000  -  - จํานวน  - มีสถานที่สําหรับ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (ถนนสาย กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 1 แหง กอสราง

เลี่ยงเมืองบานเกิ้ง) (แหงใหม) จํานวนพื้นที่ 2 ไร
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

54 โครงการกอสรางอาคารเรียน  - เพื่อใชเปนสถานที่เรียนของ  - กอสรางอาคารเรียนชั้นเดียว 2,500,000     -  - จํานวน  - มีสถานที่เพียงพอ กองการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ตามแบบแปลนของกรมสงเสริม  1 หลัง สําหรับเด็กเล็กศูนย

(ถนนสายเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง) การปกครองฯ จํานวน 1 หลัง พัฒนาเด็กเล็ก 1

55 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต เพื่อความสะดวกในการติดตอ จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1 คัน 38,000        -           -           จํานวน เพิ่มประสิทธิภาพในการ กอง

งานราชการกับสวนราชการอื่น ขนาดไมต่ํากวา 110 ซีซี แบบเกียร 1 คัน ปฏิบัติงาน การศึกษา

ในเขตเทศบาลฯ ธรรดา ตามมาตรฐานครุภัณฑ

56 โครงการจัดซื้อหนังสือหองสมุด  -เพื่อสงเสริมการอานใหแก เด็ก  -จัดซื้อหนังสือใหแกหองสมุด 100,000       -           -           จํานวน มีหนังสือใหความรูที่ กอง

เทศบาลฯ เยาวชน ประชาชน เทศบาลฯ ประเภทตางๆ ดังนี้ 1 ครั้ง หลากหลาย ประชาชน การศึกษา

 -เพื่อจัดหาหนังสือใหมีความ  1.หนังสือวิชาการ มาใชบริการมากขึ้น (หองสมุด)

หลากหลาย เหมาะสมกับผูอาน  2.หนังสือนวนิยาย

 3.หนังสืออางอิง

 4.หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน

57 โครงการจางเหมาทําความ เพื่อใหอาคารกองสาธารณสุขฯ  -จางบุคคลจํานวน 1 คน ทําความ 86,400        86,400      86,400      อาคาร สถานที่ อาคารกองสาธารณสุขฯ กอง

สะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ มีความสะอาดและเกิดความ สะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ รวมถึง มีความสะอาด มีความเปนระเบียบ สาธารณสุขฯ

ประทับใจตอประชาชนที่มาติดตอ หองสุขาทั้งหมด ในอาคารรวมพื้นที่ เรียบรอย เรียบรอบ

ราชการ ประมาณ 560 ตรม.

58 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-สง  - เพื่อใชสื่อสารกับทีมงาน  -จัดซื้อเครื่องรับ-สงวิทยุชนิด 60,000        - - จํานวน  - การสื่อสาร / สั่งการ กอง

วิทยุชนิดมือถือ 5 วัตต และหนวยงานที่เกี่ยวของ มือถือ 5 วัตต ใหทีมปฏิบัติการ 5 เครื่อง เกิดความคลองตัว สาธารณสุข

จํานวน 5 เครื่อง ทางการแพทยฉุกเฉิน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

59 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  - เครื่องปรับอากาศชนิด 140,000       - - จํานวน  - ประสิทธิภาพในการ กอง

การอากาศ พรอมติดตั้ง การปฏิบัติงาน แขวน ขนาด 18,000 บีทียู 5 เครื่อง ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น สาธารณสุข

จํานวน 5 เครื่อง

60 โครงการจัดซื้อ Long spinal  - เพื่อใชเคลื่อนยายผูปวย/  - จัดซื้อ Long spinal  board 15,000        - -  Long spinal  - การเคลื่อนยายผู กอง

board ผูบาดเจ็บ  จํานวน 1 อัน board ปวยเปนไปอยางถูก สาธารณสุข

จํานวน 1 อัน ตอง ลดภาวะการ

บาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง

61 โครงการจัดซื้อเครื่องรับสง  - เพื่อใชสื่อสารกับหนวยงานที่  - ติดตั้งเครื่องรับวิทยุชนิดประ 30,000        - - จํานวน  - การสื่อสาร / สั่งการ กอง

วิทยุชนิดประจําที่ 40 วัตต เกี่ยวของ จําที่ 40 วัตต ณ หนวยปฏิบัติ 1 เครื่อง เกิดความคลองตัว สาธารณสุข

การการแพทยฉุกเฉิน

62 โครงการจัดซื้อเสารับสง  - เพื่อใหการสื่อสารมีความ  - ติดตั้งเสารับสงสัญญาณโครงเหล็ก 100,000       - - จํานวน 1 ชุด  - การสื่อสาร / สั่งการ กอง

สัญญาณพรอมสาย และ ชัดเจน สามเหลี่ยมผลิตโดยบริษัทที่ไดรับ เกิดความคลองตัว สาธารณสุข

อุปกรณรับ-สง คลื่น มาตรฐาน มอก. จํานวน 1 ชุด

วิทยุสื่อสารพรอมสาย 

พรอมติดตั้ง

63 โครงการปรับปรุงอาคารกอง  -เพื่อใหบริการดานสาธารณสุข  - ปรับปรุงอาคารกองสาธารณสุขฯ 1,000,000    จํานวน 1 แหง เพิ่มประสิทธิภาพในการ กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม แบบครบวงจร สะดวกรวดเร็ว ชั้นบน - ชั้นลาง และปรับปรุง ปฏิบัติงาน สาธารณสุข

ภูมิทัศนรอบอาคาร

64 โครงการออกเยี่ยมชุมชน  - เพื่อใหการบริการเชิงรุกแกประ  - ออกใหบริการแกประชาชนในเขต 50,000 50,000 50,000 39  ชุมชน  - ประชาชนไดรับบริการ กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เคลื่อนที่ ชาชนในกาแรกไขปญหาจากคํารอง เทศบาลเมืองบานไผ  ทั่ง  39  ชุมชน ป 56(59,464) หลากหลายในเวลาเดียวกัน สวัสดิการฯ

ทุกขของประชาชน สรางจิตสํานึกใน ประชาชนมีโอกาสใกลชิด

การบริการรวมกันระหวางหนวยงาน หนวยงานภาครัฐและเอกชน

ราชการตาง ๆ อยางเปนระบบและ สามารถรับเรื่องรองทุกข

ตอเนื่อง ไดอยางรวดเร็วมิจิตสํานึก

65 โครงการกอสรางปาย เพื่อติดตั้งปายสําหรับประชา จางเหมากอสรางโครงปายประชาสัมพันธ 200,000       -           -           จํานวน ประชาชนไดรับรูขอมูล กอง

ประชาสัมพันธ  บริเวณหนา สัมพันธขาวสารตางๆทดแทน และอุปกรณเสริม พรอมติดตั้ง ขนาดยาว 1 ปาย ขาวสาร กิจกรรม วิชาการฯ

สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ ปายเดิมที่ชํารุด ประมาณ7.6 เมตร สูงประมาณ5.5เมตร โครงการตางๆ ของ

โครงสรางทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองบานไผ

ยึดแผนตอมโพสิต ปายภายในติดซิงค

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด  จํานวน 1 ปาย

66 โครงการกอสรางปาย เพื่อติดตั้งปายประชาสัมพันธขาว จางเหมากอสรางโครงปายประชาสัมพันธ 80,000        -           -           จํานวน ประชาชนไดรับรูขอมูล กอง

ประชาสัมพันธ สารตางๆเพิ่มเติม  และอุปกรณเสริมพรอมติดตั้งโครงสราง 1 ปาย ขาวสาร กิจกรรม วิชาการฯ

บริเวณสี่แยกหางเกียรติสิน เหล็ก ปายภายในติดตะแกรงเหล็กสาน โครงการตางๆ ของ

ขนาดยาวประมาณ7.6เมตรสูงประมาณ เทศบาลเมืองบานไผ

5.5เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด จํานวน 1 ปาย

67 โครงการหอกระจายขาว - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -ติดตั้งชุดลูกขาย หอกระจายขาว 600,000       600,000     600,000     จํานวน ประชาชนไดรับขอมูล กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบไรสาย พรอมติดตั้ง ประชาสัมพันธ ดวยสื่อทางเสียง แบบไรสายพรอมติดตั้ง จํานวนไมนอย 45 ชุด ขาวสารทางทองถิ่นและ วิชาการฯ

- เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล กวา 15 ชุด ขาวสารที่เปนประโยชน

ขาวสารทางทองถิ่นและขาวสารที่ อยางรวดเร็ว ครอบคลุม

เปนประโยชนอยางรวดเร็ว และทั่วถึงในรูปแบบสื่อ

ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชนในเขต ประชาสัมพันธ ทางเสียง

เทศบาลเมืองบานไผ

68 โครงการจัดซื้อปายประชาสัมพันธ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อปายประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกส 250,000       -           -           จํานวน ประชาชนไดรับขอมูล กอง

อิเล็กทรอนิกส LED พรอม ประชาสัมพันธดวยสื่อผสม LED Outdoorขนาดไมนอยกวา 4 x 3 1 ชุด ขาวสารทางทองถิ่นและ วิชาการฯ

โครงฐานปาย มัลติมีเดียที่ทันสมัยและนาสนใจ เมตร  พรอมโครงฐานปาย และติดตั้ง   ขาวสารที่เปนประโยชน

 -เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล จํานวน 1 ชุด   ติดตั้งบริเวณ อยางรวดเร็ว ครอบคลุม

ขาวสารทางทองถิ่นและขาวสาร ที่ทางเทศบาลกําหนด และทั่วถึงในรูปแบบสื่อ

ที่เปนประโยชนอยางรวดเร็ว ประชาสัมพันธมัลติมีเดีย

ที่ทันสมัย และนาสนใจ

46,849,530 8,368,000 3,376,400รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง  -เพื่อจัดการเลือกตั้งทุกระดับ  -สนับสนุนจัดการเลือกตั้งทั่วไป 400,000     400,000     400,000     ประชาชน  -การจัดการเลือกตั้ง สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (สมาชิกสภาทองถิ่น,ผูบริหารทองถิ่น, ป58(ไมม)ี มีสวนรวม ในเขตเทศบาลมี

 -เพื่อใหการจัดการเลือกตั้ง สส.สว.สจ.) ในทุกระดับ ป57(1,900,000) ความถูกตองตาม

เปนไปดวยความเรียบรอย ป57(350,000) ระเบียบ กฎหมาย

ถูกตองตามขั้นตอนที่กําหนด ที่กําหนด และมีความ

และมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปรงใส ตรวจสอบได

2 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ  - จัดอบรมสําหรับพนักงานเทศบาล 50,000      50,000      50,000      พนักงาน บุคลากรภายใน สํานักปลัดฯ

แกพนักงานและลูกจาง เขาใจเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม พนักงานจางลูกจาง และครูเทศบาล ป 58(50,000) ลูกจาง องคกรมีวินัย

บุคลการประพฤติตนอยูใน ป 57(50,000) มีคุณธรรม คุณธรรมและจริยธรรม

ระเบียบของขาราชการ ประพฤติ ป 56(ไมม)ี จริยธรรมที่ดี ที่ดีขึ้น

  ตนอยูในศิลธรรมอันดี และเกิด

ความสามัคคีในหนวยงาน

3 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน  -เพื่อเปนขวัญกําลังใจใหแก  -มอบรางวัลใหแกผูมีผลการปฏิบัติงาน 5,000        5,000        5,000        1 ครั้ง ผูปฏิบัติงานมีขวัญ สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ผูปฏิบัติงาน โดยยกยองเชิดชูผู ดีเดน ป 58(5,000) และกําลังใจในการ

ปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพื่อเปน ป 57(5,000) ปฏิบัติงาน

ตัวอยางใหแกผูอื่นปฏิบัติงาน ป 56(5,000)

4 โครงการเพิ่มพูนความรู ทักษะ  -เพิ่มพูนความรูใหพนักงาน จัดฝกอบรมสัมมนาใหแกคณะผูบริหาร 700,000     700,000     700,000     ผูเขารับ เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ลูกจางและครูเทศบาล มีทักษะ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ป 58(700,000) การอบรม ในการปฏิบัติงาน

ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ และประสิทธิภาพในการทํางาน ลูกจาง พนักงานจาง ประมาณ 300 คน ป 57(650,000) เกิน 80% มากยิ่งขึ้น

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ เพิ่มขึ้น และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ป 57(580,000)

พนักงานฯ ลูกจาง พนักงานจาง

และครูเทศบาล

5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - จัดฝกอบรมใหความรูดาน 30,000      -           -           0.80 ของผูเขา  - บุคลากรเขาใจในขอ กองคลัง

การปฏิบัติงานงานดานการเงิน การปฏิบัติงาน การเงินการคลัง และการพัสดุ  ป 58(5,000) อบรมได ระเบียบ  กฎหมาย และ

การคลัง  การพัสดุ  - เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูใน ใหแก พนักงานเทศบาล   ครู ความรูใน นําไปปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น

ขอระเบียบ กฎหมาย และการ และ จนท. ที่ปฏิบัติงานดาน ขอระเบียบ  - เพิ่มประสิทธิภาพ

ปฏิบัติงานงานดานการเงินการคลัง การเงินการคลัง  และการพัสดุ  กฎหมายและ ในการปฏิบัติงาน

และการพัสดุ ของเทศบาลเมืองบานไผ นําไปปฏิบัติ

 - เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ประมาณ  40  คน ไดอยางถูกตอง

และเสริมสรางจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

6 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษา  - เพื่อสงเสริมใหพนักงานครูได  - จัดอบรมและเดินทางไปทัศนศึกษา 500,000 500,000 500,000 จํานวนผู  - พนักงานครูมีความรู กอง

ดูงานในประเทศ พัฒนาตนเอง ดูงานใหแกพนักงานครู โรงเรียนใน ป 58(400,000) เขารวม ความเขาใจดานวิชาการ การศึกษา

 - เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ป 57(500,000) กิจกรรม มากขึ้น

ป 56(500,000)

7 โครงการพัฒนาขาราชการครูของ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ  - พนักงานครู โรงเรียนสังกัด 162,000 162,000 162,000 จํานวน  - พนักงานครูมีการ กอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ พัฒนาขาราชการครูของโรงเรียน เทศบาลเมืองบานไผ ทั้ง 2 แหง ป 58(135,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พนักงานครู พัฒนาตนเอง การศึกษา

ในสังกัดเทศบาลฯ ป 57(108,000) เขารับการ (ท.1/ท.2)

 - เพื่อสงเสริมการพัฒนาตนเอง ป 56(108,000) อบรม

ใหแกขาราชการครูฯ (เงินอุดหนุน)

8 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการ  - ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนย 42,000 42,000 42,000 จํานวน  - ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล กอง

ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลฯ ป 58 (42,000) (เงินอุดหนุน) (เงินอุดหนุน) พนักงานครู เด็ก มีการพัฒนตนเอง การศึกษา

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหง ป 57 (11,000) เขารับการ

 - เพื่อสงเสริมการพัฒนาตนเอง ป 56 (11,000)  อบรม

ใหแกขาราชการครูฯ (เงินอุดหนุน)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให อสม. ไดแลกเปลี่ยน  - อสม. จํานวน 215 คน 500,000     500,000     500,000     อสม.ทั้ง 215  - อสม. ในเขตเทศบาล กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เรียนรูประสบการณการทํางาน คน มีศักยภาพ เมืองบานไผ สาธารณสุขฯ

และทัศนศึกษาดูงาน กับหนวยงานอื่นๆ และมีประสิทธิ

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. ภาพ

ใหมีประสิทธิภาพ

10 โครงการอบรมใหความรูดาน  - เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ  -  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 20,000 -           -           ปละ 1 ครั้ง  -ผูเขาอบรมรูวิธีการใช กอง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณ  -  พนักงานเทศบาล/พนักงานครู งานคอมพิวเตอรมากขึ้น วิชาการฯ

สารสนเทศแกบุคลากรใน ไอทีอื่นๆ เทศบาลพนักงานจางตามภารกิจ    -ผูเขารับการอบรม

องคกร  - เพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณ  ลูกจางทุกประเภท  สามารถใชอุปกรณใน

  และทักษะการใชโปรแกรม การคนหาความรูผาน

พิวเตอรตางๆ อินเตอรเน็ตได

 - เพื่อใหมีความรูในการดูแลรักษา  - ความรูที่ไดสามารถ

อุปกรณไอที และสามารถแกไข นําไปพัฒนาระบบงาน

ปญหาการขัดของของอุปกรณไอที ที่ปฏิบัติไดอยางมี

 - เพื่อนําความรูที่ไดรับไปประยุกต ประสิทธิภาพ

และพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีความ  -  บุคลากรสามารถใช

ชํานาญ ทรัพยากร ดานไอทีที่มี

อยูอยางจํากัดรวมกัน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

2,409,000 2,359,000 2,359,000รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ 123,420       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

เกาอี้ ระดับ 3,5,6,7 ปฏิบัติงาน ระดับ 3,5,6,7 จํานวน 5 ชุด 5 ชุด ประสิทธิภาพมากขึ้น

2 โครงการจางเหมาทําความสะอาด เพื่อใหอาคารสํานักงานเทศบาลฯ เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก 79,200         79,200      79,200      จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

อาคาร สํานักงานกองชาง งาน มีความสะอาด ทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองชาง  1 อัตรา ประสิทธิภาพมากขึ้น

ปองกันฯ งานเทศกิจฯ งานปองกันฯ งานเทศกิจฯ หองประชุมเล็ก

หองประชุมเล็ก จํานวน 1 อัตรา

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - เปลี่ยนเกียรสโลอีตั้น 656,000       -           -           1 คัน การปฏิบัติงานมี กองชาง

รถบรรทุก 10 ลอ ทะเบียน ปฏิบัติงาน - เปลี่ยนเพลาจากเพลาเดียงเปนสองเพลา ประสิทธิภาพมากขึ้น

82-8361 - เดินระบบเดินชุดดันเกียรพรอมอุปกรณ

และเช็คทุกระบบ

- ตัดตอเพลากลาง

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีด - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องพิมพดีดแบบไฟฟาระบบ -              18,700      -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

ปฏิบัติงาน 2 ภาษา ชนิดไมมีหนวยความจําเนื้อ 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

5 โครงการจัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อน เพื่อใชเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกใส -              28,000      -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

เรียบรอย กวาง 3 ฟุต สุง 0.80 เมตร จํานวน  4 ตู ประสิทธิภาพมากขึ้น

4 ตู

6 โครงการติดตั้งผามาน เพื่อความสะดวกในการ กองชางเทศบาลเมืองบานไผ 100,000       -           -           จํานวน 1 การปฏิบัติงานมี กองชาง

ปฏิบัติงาน แหง ประสิทธิภาพมากขึ้น

7 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงซอมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล 2,500,000     -           -           จํานวน 1 การปฏิบัติงานมี กองชาง

ดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ปฏิบัติงาน  - เปลี่ยนระบบและทอทางน้ําใหมทั้งคัน คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

83-1397  - เปลี่ยระบบเกียร PTO

 - เปลี่ยระบบและทอทางไฮดรอลิคใหม

ทั้งคัน

 - เปลี่ยนระบบกรองทางดูดของปมดูด

สิ่งโสโครก

 - ประผุพรอมทําสีทั้งคัน

 -  เปลี่ยนถังน้ําพรอมอุปกรณ ฯลฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

8 โครงการปรัปรุงซอมแซมรถขุด - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงซอมแซมรถขุดตีนตะขาบ 500,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

ตีนตะขาบ  หมายเลขทะเบียน ปฏิบัติงาน  - ระบบชวงลาง 1  คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

ตค 3110  - บูชบุงกี๋

9 โครงการปรับปรุงซอมแซมเครื่อง - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ระบบเครื่องยนต 50,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

คัดแยกขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

10 โครงการจัดซื้อรถขุดไฮดรอลิค - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ 4,000,000     -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

ตีนตะขาบ ปฺบัติงาน ขนาดไมนอยกวา  150  แรงมา  1 คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

เครื่องยนตดีเซล 4 จังหวะ จํานวน

ไมนอยกวา 6 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไมนอกวา 5,700 ลูกบาศกเซนติเมตร

11 โครงการจัดซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อระดูดสิ่งโสโครกและฉีดลาง 14,000,000   -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

ฉีดระบายน้ํา ปฺบัติงาน ทอระบายน้ําขนาดไมนอยกวา200 แรงมา  1 คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

 ชนิด 6  ลอ  ความจุไมนอยกวา 5 

ลูกบาศกเมตร

12 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร จํานวน 1 เครื่อง 55,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

ปฏิบัติงาน 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

13 โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร  จํานวน  1  15,000         -           -           จํานวน 1 การปฏิบัติงานมี กองชาง

ปฏิบัติงาน ชุด เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

14 โครงปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ํา  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุกน้ํา 200,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

หมายเลขทะเบียน 83 - 9951 ปฏิบัติงาน  -ปะผุพรอมทําสีทั้งคัน 1 คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

15 โครงปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุก  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุก 200,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

เททาย  หมายเลขทะเบียน ปฏิบัติงาน  -ปะผุพรอมทําสีทั้งคัน 1 คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

83 - 0846

16 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา  - เพื่อใชในการตัดหญาสนาม  - จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น 13,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

แบบเข็น เฉลิมพระเกียรติ และสวนหยอมตา - เปนเครื่องตัดหญาแบบเข็นชนิดสูบนอน 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  - เครื่องยนตขนาดไมต่ํากวา 3.5 แรงมา

 - รัศมีตัดหญากวางไมนอยกวา 18 นิ้ว

17 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดกิ่งไม  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อเครื่องตัดแตงกิ่งไม 20,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

ปฏิบัติงาน ขนาดไมนอยกวา  1  แรงมา 2  เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

18 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET - 9,900          -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

ปฏิบัติงาน Printer) สําหรับกระดาษขนาด A3 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

 - มีความละเอียดในการพิมพรางไมนอย

กวา 1,200 x 1,200  dpi

 - มีความเร็วในการพิมพรางขาวดําสําหรับ

กระดาษขนาด A4 ไมนอยกวา 30 หนา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ตอนาที หรือ 10.2 ภาพตอนาที

 - มีความเร็วในการพิมพรางสีสําหรับ

กระดาษ A4 ไมนอยกวา 17 หนาตอนาที 

หรือ 8.1 ภาพตอนาที

 - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ 

Parallel หรือ USB 2.0 หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

 - สามารถใชไดกับ A3,A4,Letter,Legal

และ Custom  โดยถาดใสกระดาษไดไม

นอยกวา 100 แผน

19 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก เพื่อใชในงานรัฐพิธีงานประเพณี จัดซื้อเกาอี้พลาสติก  จํานวน 500 ตัว 125,000       -           -           เกาอี้ การจัดงานตางๆ ของ กองชาง

ตางๆ ของเทศบาลและเพื่อ 500 ตัว เทศบาลเปนไปดวย

บริการประชาชน ความเรียบรอย

20 โครงการจัดซื้อโตะพับ เพื่อใชในงานรัฐพิธีงานประเพณี จัดซื้อโตะพับ จํานวน 250 ตัว 325,000       -           -           โตะพับ การจัดงานตางๆ ของ กองชาง

ตางๆ ของเทศบาลและเพื่อ 250  ตัว เทศบาลเปนไปดวย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

บริการประชาชน ความเรียบรอย

21 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเครื่องพิมพ  จํานวน  1 เครื่อง 42,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

ปฏิบัติงาน  - ความเร็ว : 25 แผนตอนาที  A4 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

 - ความเร็ว : 15 แผนตอนาที  A3

 - ความละเอียดในการพิมพ 2400 X

600  dpi

22 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ปรับปรุงซอมแซมรถไถนา 150,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

รถไถนา ทะเบียน  ตค 3166 ปฏิบัติงาน 1  คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

23 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ปรับปรุงซอมแซมรถตักหนา - ขุดหลัง 150,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

รถตักหนา-ชุดหลัง ปฏิบัติงาน 1 คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

ทะเบียน ตค 808

24 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ปรับปรุงซอมแซมรถขุดตีนตะขาบ 150,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

รถขุดตีนตะขาบ ปฏิบัติงาน 1 คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

ทะเบียน  ต - 2965

25 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ปรับปรุงซอมแซมรถไถนา 150,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

รถแบคโฮ ทะเบียน ตค 472 ปฏิบัติงาน 1 คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

26 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - ปรับปรุงซอมแซมรถไถนา 150,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

รถแบคโฮ ทะเบียน ตค 3443 ปฏิบัติงาน 1 คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

27 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ - จัดซื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค 4,500,000     -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

อเนกประสงค ปฏิบัติงาน ขนาดความจุไมนอยกวา 12,000 ลิตร 1 คัน ประสิทธิภาพมากขึ้น

น้ําหนักรถรวมน้ําหนักรถบรรทุกไมเกิน

25 ตัน เปนรถบรรทุกขนาด 10 ลอ

28 โครงการปรับปรุงอาคารกองชาง ปรับปรุงอาคารกองชางใหมี - ปรับปรุงอาคารกองชาง โดยทําการ 1,000,000     -           -           จํานวน อาคารกองชางใหมีความ กองชาง

ความสวยงามและเปนระบียบ ปรับปรุงหองน้ําทาสีอาคารใหมพรอม 1 แหง สวยงามและเปนระบียบ

เรียบรอย กั้นหองและตูติดผนังและซอมแซม เรียบรอย

เบ็ดเตล็ด รายละอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

29 โครงการกอสรางฐาน ค.ส.ล.วาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - กอสรางทาง ค.ส.ล. เพื่อวางถังน้ําแบบ 200,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองชาง

ทางน้ําแบบวางบนดิน ปฏิบัติงาน วางบนดิน 1 แหง ประสิทธิภาพมากขึ้น

30 โครงการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา  - เพื่อใหโรงเรียนมีไฟฟาใชอยาง  - ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 600,000        -  - โรงเรียนมี  - โรงเรียนมีไฟฟาใช กอง

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เพียงพอ 250 KVA (กิโลโวลแอมป) ป58(600,000) ไฟฟาใช อยางเพียงพอ การศึกษา

เพียงพอ (ท.2)

31 คาตอบแทนคณะกรรมการและ  - เพื่อจายเปนคาตอบแทนใหแก  - จายคาตอบใหแกคณะกรรมการ 5,000          5,000        5,000        จํานวน  - คณะกรรมการและ กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

เจาหนาที่ดําเนินการสอบคัดเลือก คณะกรรมการและเจาที่ดําเนิน และเจาหนาที่ดําเนินการสอบคัด ป 58 (5,000) คณะกรรม เจาหนาที่มีขวัญกําลังใจ การศึกษา

พนักงานเทศบาล การสอบคัดเลือกพนักงาน เลือกพนักงานเทศบาลใหดํารง ป 57 (5,000) การ ในการปฏิบัติหนาที่

เทศบาล ตําแหนงที่สูงขึ้น  การโอนพนักงาน ป 56 (5,000)

เทศบาลหรือขาราชการประเภทอื่น

มาดํารงตําแหนงสายงานบริหาร

และสายงานผูบริหารสถานศึกษาที่วาง

32 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน ขนาด  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อโตะทํางาน ขนาดไมนอย 25,500  -  - จํานวน  - พนักงานมีประสิทธิ กอง

ไมนอยกวา 4 ฟุตครึ่ง แบบเหล็ก ทํางาน กวา 4 ฟุตครึ่ง แบบเหล็ก พรอม ป 58 (25,500) โตะทํางาน ภาพในการทํางานเพิ่ม การศึกษา

พรอมเกาอี้เบาะนวม ระดับ 3-6 เกาอี้เบาะนวม ระดับ 3-6 ขึ้น

จํานวน 2 ชุด

33 โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี  - เพื่อใชสําหรับการเรียนรูใน  - จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี 26,000  -  - โทรทัศน  - ผูใชบริการไดเรียนรู กอง

(LED TV) พรอมเครื่องเลน CD, ศูนยภาษาอาเซียน (หองสมุด) ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง จากสื่อที่หลากหลาย การศึกษา

VCD, DVD , MP3  - จัดซื้อเครื่องเลน CD, VCD, 3,000  -  - เครื่องเลน

DVD, MP3 จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง

ใหแกศูนยเรียนรู (หองสมุด)

34 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ํา  - เพื่อใหน้ําไหลระบายไดสะดวก  - การปรับปรุงทอระบายน้ํา 200,000        -  - ความพึง  - สิ่งแวดลอมภายใน กอง

ภายในโรงเรียนเทศบาลบานไผ มากขึ้น รอบอาคารเรียน พอใจ โรงเรียนดีขึ้น การศึกษา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

(ท.1)

35 โครงการจางเหมาบริการพนักงาน  - เพื่อจางพนักงานสําหรับ  - จางเหมาบริการพนักงานรักษา 610,000       610,000     610,000     จํานวน  - สถานศึกษาทั้ง 5 แหง กอง

รักษาความสะอาด ทําความสะอาดสถานศึกษา ความสะอาดสถานศึกษาสังกัด ป58(560,000) พนักงาน มีความสะอาด เปน การศึกษา

สังกัดเทศบาล ทั้ง 5 แหง เทศบาลฯ จํานวน 5 แหง ป57(307,200) จางเหมา ระเบียบ เรียบรอย 

ป56(307,200) มากขึ้น

36 โครงการจัดทําหลังคาบริเวณ  - เพื่อปองกันฝนและแสงแดด  - จัดทําหลังคาโครงเหล็ก บริเวณ 70,000  -  - จํานวน  - เด็ก ๆ มีความสุขใน กอง

สนามเด็กเลน สนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 1 แหง การเลนเครื่องเลน การศึกษา

(ศพด.3)

37 โครงการวางทอและปรับพื้นที่หลัง  -เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย  - วางทอระบายน้ําบริเวณกําแพง 400,000        -  - จํานวน  - โรงเรียนนาอยูมากขึ้น กอง

อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล  - เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ดานทิศตะวันตก หลังอาคาร 1 1 แหง การศึกษา

บานไผ กับนักเรียน ระยะทาง 80 เมตร (ท.1)

 - ถมดินปรับพื้นที่ใหเรียบตลอดแนว

38 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  - เพื่อสําหรับจัดเก็บเอกสาร  - จัดซื้อตูเก็บเอกสารเปนตูทึบ 20,000   -  - จํานวน  - เกิดความเปนระเบียบ กอง

ใหเกิดความเปนระเบียบ บานเลื่อน โครงตูทําจากเหล็ก ตูกระจก ในการจัดเก็บเอกสาร การศึกษา

ใชระบบรางบนเลื่อน เปด-ปด งาย 3 ตู (ท.1)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ขนาดไมนอยกวา 91x45x183 

เซนติเมตร ใหแกโรงเรียนเทศบาล

บานไผ จํานวน 3 ตู

39 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก  - เพื่อสําหรับจัดเก็บเอกสาร  - จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ใหแก 22,500   -  - จํานวน  - เกิดความเปนระเบียบ กอง

ใหเกิดความเปนระเบียบ กองการศึกษา 2 ตู และโรงเรียน ตูกระจก ในการจัดเก็บเอกสาร การศึกษา

เทศบาลบานไผ 3 ตู (ท.1)

40 โครงการทาสีอาคารเรียน 2  - เพื่อปรับปรุงอาคารใหเอื้อตอ  - ทาสีอาคารเรียน 2 ทั้งภายใน 408,850  -  - จํานวน  - มีอาคารเรียนที่สวย กอง

โรงเรียนเทศบาลบานไผ การจัดการเรียนการสอน ภายนอก ใหแกโรงเรียนเทศบาล 1 หลัง งาม เอื้อตอการเรียนรู การศึกษา

 -เพื่อใหเกิดความสะอาดนามอง บานไผ (ท.1)

41 โครงการติดตั้งระบบไฟฟา พรอม  - เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาใหแก  - ติดตั้งระบบไฟฟาพรอมอุปกรณ 800,000  -  - จํานวน  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

อุปกรณไฟฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (แหงใหม) ไฟฟา ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 1 แหง มีสาธารณูปโภคใชอยาง การศึกษา

(ถนนสายเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง) สะดวก

42 โครงการติดตั้งระบบน้ําประปา  - เพื่อติดตั้งระบบน้ําประปา  - ติดตั้งระบบน้ําประปาพรอม 50,000  -  - จํานวน  - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

พรอมอุปกรณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 อุปกรณ ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 1 แหง มีสาธารณูปโภคใชอยาง การศึกษา

(ถนนสายเลี่ยงเมืองบานเกิ้ง) (แหงใหม) สะดวก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

43 โครงการจายประโยชนตอบแทนอื่น  -เพื่อใหพนักงานเทศบาล  -พนักงานเทศบาลเมืองบานไผ วงเงินไมเกิน วงเงินไมเกิน วงเงินไมเกิน สรางขวัญ บุคลากรมี สํานักปลัดฯ

เปนกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานเทศบ ลูกจาง ไดรับประโยชน ลูกจางทุกคน 40% ของ 40% ของ 40% ของ กําลังใจแก ประสิทธิภาพใน

ลูกจาง ตอบแทนอื่น (โบนัส) งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ พนักงาน การปฏิบัติงาน  

รายจาย รายจาย รายจาย เจาหนาที่ มากขึ้น

44 โครงการจัดเก็บเอกสารงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อระบบเก็บเอกสารงานสารบรรณ 140,000       - -           จํานวน การจัดเก็บเอกสารเปน สํานักปลัดฯ

สารบรรณดวยระบบคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดวยระบบคอมพิวเตอร จํานวน 1 ระบบ 1 ระบบ ระบบ สะดวกในการคน

หาและประหยัดพื้นที่

 ในการจัดเก็บเอกสาร

45 โครงการปรับปรุงซอมแซมซุม  -เพื่อซอมแซมปรับปรุงซุมเฉลิม-  -ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติภายใน 1,000,000 -           -           จํานวน เกิดความสวยงาม สํานักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในเขต พระเกียรติใหเกิดความสวยงาม เขตเทศบาล ดังนี้ 4 แหง และสมพระเกียรติ

เทศบาลเมืองบานไผ และเปนการเทิดพระเกียรติ 1.ซุมบริเวณสี่แยกบานเกิ้ง

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2.ซุมหนาโรงเรียนบานไผศึกษา (ขก 10)

และสมเด็จพระบรมราชนินาถ 3.ซุมบริเวณถนนมิตรภาพหนาการไฟฟา

สวนภูมิภาค สาขาบานไผ 

4.ซุมบริเวณสีแยกบานเกิ้ง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

46 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญ  - จัดกิจกรรมวันเทศบาลทุกวันที่ 24 60,000         60,000      60,000      1 ครั้ง  -คณะผูบริหาร พนักงาน สํานักปลัดฯ

และความเปนมาของ อปท.  เมษายน ของทุกป ป58 (50,000) เทศบาล และลูกจาง

รูปแบบ "เทศบาล" และเปนการ ป57 (50,000) ทุกคนมีสวนรวมในการ

กระชับความสัมพันธระหวาง ป56 (50,000) จัดกิจกรรม"วันเทศบาล"

เทศบาลกับประชาชนใหดียิ่งขึ้น ของทุกป

47 โครงการจางเหมาจัดทําระบบ เพื่อใหมีระบบการจัดเก็บขอมูล จางเหมาจัดทําระบบบริหารงานบุคคลของ 150,000 -         - จํานวน  -เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

บริหารงานบุคคล เทศบาลเมือง ของบุคลากรของเทศบาลดวย เทศบาลเมืองบานไผ  ประกอบดวย 3 ระบบ ในการจัดเก็บขอมูล

บานไผ ระบบคอมพิวเตอร ตามบัตร  1. ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร การบริหารงานบุคคล

ประวัติพนักงานเทศบาล(ก.พ.7)  2. ระบบบันทึกเวลาการทํางาน ของเทศบาล

ที่มีประสิทธิภาพและเปนระบบ  3. ระบบการพัฒนาบุคลากร

สํารองขอมูลบุคลากรของเทศบาล

จากการบันทึกขอมูลในทะเบียน

ประวัติพนักงานเทศบาล(ก.พ.7)

48 โครงการจัดซื้อเครื่องตอกบัตร/  -เพื่อใชเปนเครื่องแสดงเวลาการ  -จัดซื้อเครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลา 20,000         -         - 1 เครื่อง  -การบันทึกขอมูล สํานักปลัดฯ

เครื่องบันทึกเวลาการทํางาน มาปฏิบัติงานและเวลาการเลิกงาน การมาปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล การเขา-ออกงาน

ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ ของพนักงานเทศบาล

ประจําและพนักงานจาง เทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง

ของเทศบาล เปนไปอยางมี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

 -เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ ประสิทธิภาพ สะดวก

บันทึกขอมูลการเขางาน ไดขอมูล แกการตรวจสอบ

ที่บันทึกชัดเจนและแนนอน

ตรวจสอบได

49 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก  -เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสาร  -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 14,000 - - 2 หลัง เพื่ออํานวยความ สํานักปลัดฯ

ขนาด 5 ฟุต   ตาง ๆ ใหเปนระเบียบ เรียบรอย จํานวน 2 หลัง สะดวกในการใชงาน

สะดวกตอการใชงาน และเกิดความเปน

ระเบียบ เรียบรอย

50 โครงการกอสรางหองเก็บพัสดุ  - เพื่อใหมีหองเก็บวัสดุ อุปกรณ  - กอสรางอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 400,000       - - 1 หอง  -มีสถานที่เก็บรักษาวัสดุ สํานักปลัดฯ

(สํานักปลัดเทศบาล) ที่เปนสัดสวนเหมาะสม และ 8.00 เมตรพรอมระบบไฟฟา ประปา และ อุปกรณของหนวยงาน

สะดวกตอการใชงาน เกิดความ ระบบสุขาภิบาลบริเวณดานหลังอาคาร ที่เปนสัดสวนเปนระเบียบ

เปนระเบียบ เรียบรอย หอประชุมเอนกประสงคเทศบาลเมือง เรียบรอย

บานไผ  รายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

51 โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม  -เพื่อบริการประชาชนที่มา กอสรางหองน้ํา-หองสวมดานหลังอาคาร 500,000 - - 10 หอง  -ประชาชนที่มารับ สํานักปลัดฯ

ดานหลังอาคารหอประชุมประชา ติดตอประสานงานที่เทศบาล หอประชุมประชาเมืองไผ จํานวน 10 หอง บริการและที่มาออก

เมืองไผ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล กําลังกายไดรับความ

กําหนด สะดวกในการใชงาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่
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แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

52 โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียง  -เพื่อใหระบบเครื่องเสียงในหอง จัดซื้อมิกเซอร เพาเวอรแอมป 55,000 - - 1 ชุด  -เครื่องเสียงในหอง สํานักปลัดฯ

ใชในหองประชุมสภาเทศบาลเมือง ประชุมสภาเทศบาลมี คอมเพรสเซอร เพาเวอรเบรกเกอร ประชุมสภาเทศบาล

บานไผ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จํานวน 1 ชุด

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

53 โครงการจัดซื้ออุปกรณเครื่องเสียง  -เพื่อใหระบบเครื่องเสียงใน  -จัดซื้อ DIVERRACK คอมเพรสเซอร 98,000 - - 1 ชุด  -เครื่องเสียงในหอง สํานักปลัดฯ

เพิ่มเติมใชในหอประชุมประชา หอประชุมประชาเมืองไผ สายลําโพงตูลําโพงจํานวน 2 คู พรอม ประชุมสภาเทศบาล

เมืองไผ มีประสิทธิภาพมากขึ้น อุปกรณติดตั้ง 1  ชุด พรอมติดตั้ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น

54 โครงการจัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี เพื่อใชสําหรับการติดตามขอมูล  -จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) 14,000 - - 1 เครื่อง บุคลากรสามารถรับรู ฝายบริหาร

(LED TV) ขาวสารทั้งดานการเมืองเศรษฐกิจ หองงานธุรการ สํานักปลัดฯ ขอมูลขาวสารได งานทั่วไป

และสังคมในทุก ๆ ดาน ครอบคลุมยิ่งขึ้น สํานักปลัดฯ

55 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับ  -เพื่ออํานวยความสะดวกใน  -จัดซื้อคอมพิวเตอรสําหรับงานสํานักงาน 46,000 - - 2 ชุด เพิ่มประสิทธิภาพ ฝายบริหาร

งานสํานักงาน พรอมปริ้นเตอร การปฏิบัติงาน ใหเกิดความ พรอมปริ้นเตอร  จํานวน  2  ชุด  และอํานวยความ งานทั่วไป

แบบฉีดหมึก (INKJET Printer) เปนระเบียบ เรียบรอยในการ สะดวกในการ สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

56 โครงการจางเหมาทําความสะอาด  -เพื่อใหอาคารสํานักงาน จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 604,800       604,800     604,800     12 เดือน เกิดความสะอาด สํานักปลัดฯ

อาคารสํานักงานและอาคารหอ เทศบาลและอาคารหอประชุม เทศบาลและอาคารหอประชุมประชา ป58(605,400) เปนระเบียบ เรียบรอย

ประชุมประชาเมืองไผและรักษา ประชาเมืองไผใหมีความสะอาด เมืองไผ และรักษาความปลอดภัยสถานที่ ป57(554,4000) และปลอดภัยในชีวิต
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ความปลอดภัยสถานที่ราชการ และปลอดภัย ราชการ ป56(554,4000) และทรัพยสิน

57 โครงการตกแตงหองประชุมประชา  -เพื่อปรับปรุงหองประชุม  - จางเหมาตกแตงผนังดวยการบุผนัง 800,000       - - 1 แหง เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

เมืองไผ ประชาเมืองไผ โดยรอบและตกแตงเวที  ชั้นลาง  ราย ในการปฏิบัติงาน

ละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด มากยิ่งขึ้น

58 โครงการกอสรางโดมศูนย  -เพื่อบริการประชาชนที่มาติดตอ กอสรางโดมศูนยประชาสัมพันธสวนหนา 3,391,000 - - จํานวน  -ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธสวนหนา ประสานงานที่เทศบาล ใหเกิด บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานเทศบาล 1 แหง บริการที่สะดวก 

ความประทับใจในการบริการ เมืองบานไผรายละเอียดตามแบบแปลน รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

เทศบาลกําหนด

59 ปายประชาสัมพันธหนาหอง  -เพื่อบงบอกถึงการใชหองประชุม  -ปายประชาสัมพันธหนาหองประชุมตางๆ 50,000         - - 5 ปาย ประชาสัมพันธ สํานักปลัดฯ

ประชุมตาง ๆ ในการประชุมเรื่องตาง ๆ จํานวน  5  ปาย การประชุมใหได

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล รับทราบทั่วกัน

กําหนด

60 โครงการจัดทําตูเก็บเอกสาร  - เพื่อจัดทําตูเก็บเอกสาร จัดทําตูเก็บเอกสาร(หองนายกเทศมนตร)ี 70,000         - - 1 แหง เพื่ออํานวยความ สํานักปลัดฯ

(หองนายกเทศมนตร)ี ตาง ๆ ใหเปนระเบียบ เรียบรอย รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล สะดวกในการใชงาน

สะดวกตอการใชงาน กําหนด และเกิดความเปน

ระเบียบ เรียบรอย

61 โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอ  -เพื่อสนับสนุนงบประมาณ  -สนุบสนุนงบประมาณในการจัดงาน 20,000         20,000      20,000      1 ครั้ง หนวยงานทุกภาคสวน สํานักปลัดฯ

บานไผ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี รัฐพิธีตาง ๆ ป 58(20,000) และประชาชนไดแสดง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ประจําป 2556 และเปนการ ป 57(20,000) ออกถึงความจงรักภักดี

แสดงออกถึงความจงรักภักดี ป 56(20,000) ตอสถาบันพระมหา-

ตอสถาบันพระมหากษัตริย กษัตริย

ทุกพระองค

62 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหา จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย ในวันที่  30,000 30,000 30,000 1 ครั้ง เทศบาลมีสวนรวม สํานักปลัดฯ

กรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จ 18 มีนาคม  ของทุกป ป 58(19,000) ในการรณรงคจัด

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ป 57(30,000) กิจกรรม"วันทองถิ่นไทย"

รัชกาลที่ 5 ไดกรุณาโปรดเกลา ป 56(30,000)

โปรดกระหมอมใหจัดตั้ง

ตําบลทาฉลอมขึ้นเปนสุขาภิบาล

63 โครงการจัดทําปายหองตางๆ  -เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  - ปายหนาหองตางๆ  2  ภาษา 80,000 - - จํานวนปาย ประชาชนชาวไทยและ สํานักปลัดฯ

2  ภาษา  และอํานวยความสะดวกใหแก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล ชาวตางชาติอานปายแลว

ชาวตางชาติในการติดตอ กําหนด เขาใจในการติดตอ

ประสานงาน ราชการในเรื่องตางๆ

ที่ตองการติดตอ

กับเทศบาล

64 โครงการปรับปรุงปายบอกแนวเขต  -เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ปรับปรุงปายประชาสัมพันธบอกแนวเขต  200,000 - - จํานวน ประชาชนชาวไทย สํานักปลัดฯ

เปน  2  ภาษา  และอํานวยความสะดวกใหแก เปน  2  ภาษา  รายละเอียดตาม  5 ปาย และชาวตางชาติ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ชาวตางชาติในการเดินทาง แบบแปลนเทศบาลกําหนด อานปายแลวเขาใจ

เขามาในเขตเทศบาลเพื่อจะได ในการติดตอราชการ

รับทราบและสะดวกในการติดตอ ในเรื่องตางๆ

ประสานงาน ที่ตองการติดตอ

กับเทศบาล

65 โครงการจัดทําปายบอกสถานที่  -เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ปายบอกสถานที่ติดตอราชการ  2  ภาษา 100,000 - - จํานวนปาย ประชาชนชาวไทย สํานักปลัดฯ

ติดตอราชการ  2  ภาษา  และอํานวยความสะดวกใหแก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล และชาวตางชาติ

ชาวตางชาติในการติดตอ กําหนด อานปายแลวเขาใจ

ประสานงาน ในการติดตอราชการ

ในเรื่องตางๆ

ที่ตองการติดตอ

กับเทศบาล

66 โครงการปรับปรุงปายสํานักงาน  -เพื่อเปนการปรับปรุงปายชื่อ  - ปรับปรุงปายสํานักงานเทศบาล  100,000 - - จํานวน ปายสํานักงานเทศบาลเ สํานักปลัดฯ

เทศบาล  สํานักงานเทศบาลใหสวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล 1 แหง กิดความสวยงามและ

เปนระเบียบเรียบรอย กําหนด เกิดความเปนระเบียบ 

เรียบรอย

67 โครงการจัดซื้อชุดมาหินออน เพื่อเปนการบริการประชาชนผูมา  - จัดซื้อชุดมาหินออน  จํานวน  10  ชุด 30,000         - - จํานวน ประชาชนไดรับความ สํานักปลัดฯ

จํานวน 10 ชุด ติดตอราชการ และประชาชน 10  ชุด สะดวก



 3 - 143

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ที่มาออกกําลังกายภายในบริเวณ

สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ

68 โครงการจัดชื้อโตะจีน  เพื่อใชในการจัดงานตางๆ  -จัดชื้อโตะจีน  จํานวน  20  ตัว 20,000         - - จํานวน เพื่อสะดวกในการ สํานักปลัดฯ

จํานวน 20 ตัว ของเทศบาล 20 ตัว งานของเทศบาล

71 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร  - เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  - จัดซื้อเครื่องถายเอกสาร 55,000         - -  จํานวน การปฏิบัติงานมี กอง

ในการปฏิบัติงาน จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สาธารณสุขฯ

72 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อคอมพิวเตอรพรอมเครื่องปริ๊นเตอร 93,200         - - จํานวน การปฏิบัติงานมี กอง

พรอมเครื่องปริ๊นเตอร ในการปฏิบัติงาน จํานวน 4 ชุด 4 ชุด ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สาธารณสุขฯ

จํานวน 4 ชุด

สํานักปลัดฯ70 ซื้อปายประชาสัมพันธ แบบพับ 3 เพื่อ

สะดวกในการยก เก็บ พับได จํานวน 2 ชุด

10,000         -           -           โครงการจัดซื้อปายประชาสัมพันธ

 แบบพับ 3

-เพื่อใชประชาสัมพันธ ใหความรู

งานดานทะเบียนฯ และบัตร

ประจําตัวประชาชนระหวาง

ออกหนวยเคลื่อนที่ตามชุมชน

เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การใหบริการ

-เพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนพรอม

ติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู ไดรับการ

รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  

(มอก.)และฉลากประหยัดไฟ เบอร 5 มี

ระบบฟอกอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

สํานักปลัดฯ

(ทะเบียน)

74,000         ประชาชนที่มารับ

บริการใหรับความ

สะดวกสบายและเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

-69 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

ชนิดแขวนพรอมติดตั้ง

 -เพื่อปรับอุณหภูมิหอง

ปฏิบัติงานใหมีอุณหภูมิที่

เหมาะสมสําหรับการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ และบริการ

ประชาชน

- เพิ่ม

ประสิทธิภาพ

การใหบริการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

73 โครงการจางเหมาบุคลากร เพื่อจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน จางเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสุขาภิบาล 86,400         86,400      86,400      จํานวน มีระบบฐานขอมูลสถาน กอง

เพื่อปฏิบัติงานสุขาภิบาลและ บันทึกขอมูลในงานดานสุขาภิบาล และอนามัยและสิ่งแวดลอม ป58 (36,000) 1 คน ประกอบการที่เปน สาธารณสุขฯ

อนามัยและสิ่งแวดลอม และอนามัยสิ่งแวดลอม ในตําแหนงเจาพนักงานบันทึกขอมูล ปจจุบันสุขลักษณะ และ

ในตําแหนงเจาพนักงานบันทึก  -มีระบบฐานขอมูลดานสถาน จํานวน 1 คน ครอบคลุมพื้นที่

ขอมูล ประกอบการที่เปนปจจุบัน

74 โครงการเงินสมทบเงินทุน  - เพื่อใหการบริหารจัดการ ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 50,000         50,000      50,000      จํานวน  การบริหารจัดการศูนย กอง

หมุนเวียนคารักษาพยาบาล ศุนยบริการสาธารณสุขเกิด บานไผ มีบัญชีเงินทุนหมุนเวียนคารักษา 1 ครั้ง บริการฯเกิดความคลอง สาธารณสุขฯ

และเวชภัณฑศูนยบริการ ความคลองตัวและเปนไปดวย พยาบาลและเวชภัณฑ ตัวและเปนไปดวยความ

สาธารณสุข เทศบาลเมืองบานไผ ความเรียบรอยตามเกณฑจัด เรียบรอย

ตั้งหนวยบริการปฐมภูมิ

75 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 46,000  -  - จํานวน  - ทําใหการปฏิบัติงานมี กอง

คอมพิวเตอร ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ ประมวลผลแบบ 1* (จอขนาดไมนอย 2 เครื่อง ประสิทธิภาพและ สวัสดิการฯ

เจาหนาที่ กวา 18.5  นิ้ว)  จํานวน 2 เครื่อง ประสิทธิผลมากขึ้น

76 โครงการจัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก เพื่อใหบริการประชาชนที่มา  - จัดซื้อเกาอี้บุนวมขาเหล็ก 20,000  -  - จํานวน  - ประชาชนไดรับความ กอง

ติดตอราชการ จํานวน 30 ตัว 30 ตัว สะดวกในการมาใชบริการ สวัสดิการฯ

77 โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - จัดซื้อเกาอี้ทํางานจํานวน  5  ตัว 20,000  -  - จํานวน  - เพื่อเกิดประสิทธิภาพ กอง

ปฏิบัติงาน 5 ตัว ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการฯ

78 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถาย จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 70,000         -           -           จํานวน การประชาสัมพันธมี กอง

ระบบดิจิตอลพรอมเลนส ภาพกิจกรรมโครงการตางๆ ความละเอียดไมนอยวา 18 ลานพิกเซล 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น วิชาการฯ
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ของเทศบาล พรอมเลนส  จํานวน 1 เครื่อง

79 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถาย จัดซื้อกลองวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง 50,000         -           -           จํานวน การประชาสัมพันธมี กอง

ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมโครงการ 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น วิชาการฯ

ตางๆ ของเทศบาล

80 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อติดตั้งที่หองServer และหอง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 46,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กอง

ออกอากาศหอกระจายขาวไรสาย ขนาด  13,000 BTU จํานวน  2 เครื่อง 2 เครื่อง ภาพมากขึ้นอุปกรณมี วิชาการฯ

อายุการใชงานมากขึ้น

81 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 46,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กอง

ปฏิบัติงาน สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 2 เครื่อง ภาพมากขึ้น วิชาการฯ

*(จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นิ้ว) 

จํานวน 2 เครื่อง

82 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300          -           -            จํานวน การปฏิบัติงานดานการ กอง

ฉีดหมึก (INKJET Printer) ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ (INKJET Printer) จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง จัดทําเอกสารรายงานผล วิชาการฯ

กิจกรรม โครงการตางๆ 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น

83 โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 25,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานดานดูแล กอง

สัญญาณ(L2 Switch) ปฏิบัติงานดานการบริการจัดการ (L2 Switch) ขนาด 24ชอง 1 ตัว ระบบเครือขาย วิชาการฯ

ขนาด 24 ชอง  แบบที่ 2 ระบบเครือขาย Network  Network มีประสิทธิ

ภาพมากขึ้น

84 โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ โครงการจัดซื้ออุปกรณกระจายสัญญาณ 23,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานดานดูแล กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

สัญญาณไรสาย (Access Point) ปฏิบัติงานดานการใหบริการ ไรสาย (Access Point)  แบบที่ 2 2 ตัว ระบบเครือขายNetwork วิชาการฯ

แบบที่ 2 อินเตอรเน็ต จํานวน 2 ตัว มีประสิทธิภาพมากขึ้น

85 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 9,900          -           -           จํานวน การปฏิบัติงานดาน กอง

ฉีดหมึก(INKJET Printer) ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ (INKJET Printer)สําหรับกระดาษ A3 1 เครื่อง ประชาสัมพันธมีประสิทธิ วิชาการฯ

สําหรับกระดาษ A3 จํานวน 1 เครื่อง ภาพมากขึ้น

86 โครงการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัด จัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก 100,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานดานการ กอง

ขอมูลชนิดภายนอก (SAN) เก็บขอมูลภาพที่มีปริมาณมากขึ้น (Storage Area Network)  จํานวน 1 ตัว 1 ตัว จัดเก็บขอมูลภาพและ วิชาการฯ

ขอมูลอื่นๆ มีประสิทธิ-

ภาพมากขึ้น

87 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา 20,000         -           -           จํานวน การเผยแพรขอมูลขาว กอง

เลเซอร ปฏิบัติงานดานเอกสาร แบบ Network  แบบที่ 1(35 หนา/นาท)ี 1 เครื่อง สารมีประสิทธิภาพ วิชาการฯ

จํานวน 1 เครื่อง มากขึ้น

88 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพชนิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิดLED 16,000         -           จํานวน การประชาสัมพันธและ กอง

เลเซอร/ชนิดLED สี แบบNetwork สื่อประชาสัมพันธ สี แบบ Network  จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง เผยแพรขอมูลขาวสารมี วิชาการฯ

ประสิทธิภาพมากขึ้น

89 โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ เพื่อติดตั้งทดแทนจอภาพที่ชํารุด โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED 4,700          -           -           จํานวน การปฏิบัติงานดานดูแล กอง

LED ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว  จํานวน 1 จอ 1 จอ ระบบเครือขายNetwork วิชาการฯ

 มีประสิทธิภาพมากขึ้น

90 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ใชสําหรับสํารองไฟฟาใหกับเครื่อง จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA 12,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานดานการ กอง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ขนาด 2 kVA Server และอุปกรณระบบเครือ จํานวน  1  เครื่อง 1 เครื่อง บริหารอินเตอรเน็ตมี วิชาการฯ

ขายตางๆ ประสิทธิภาพมากขึ้น

91 โครงการจัดซื้อสแกนเนอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสาร 12,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กอง

สําหรับงานเก็บเอกสารระดับ ปฏิบัติงาน ระดับศูนยบริการ แบบที่ 2  1 เครื่อง ภาพมากขึ้น วิชาการฯ

ศูนยบริการ แบบที่ 2 จํานวน 1 เครื่อง

92 โครงการจัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) ระดับ 17,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานดานดูแล กอง

(LED TV) ปฏิบัติงานดานการติดตามสถานะ ความละเอียดจอภาพ 1920 x 1080 1 จอ ระบบเครือขายNetwork วิชาการฯ

การทํางานของระบบเครือขาย พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 จอ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 -เพื่อใชแสดงผังระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ตในสํานักงานใหงาย

ตอการเฝาระวังและหาแนวทาง

แกไขขอขัดของการใชงาน

อินเตอรเน็ต

93 โครงการจัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อตูสําหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร 130,000       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานดานดูแล กอง

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ และอุปกรณ แบบที่3 (ขนาด 42U) 1 ตู ระบบเครือขายNetwork วิชาการฯ

ระบบเครือขายและอินเตอรเน็ต จํานวน  1  ตู มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยติดงตั้ง ณหองแมขายServer

กองวิชาการและแผนงาน

94 โครงการปรับปรุงหอง เพื่อปรับปรุงหองเพื่อใชใน จางเหมาปรับปรุงหองกองวิชาการและ 250,000 -           -           จํานวน การปฏิบัติงานดานการ กอง



 3 - 148

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

กองวิชาการและแผนงาน การออกอากาศหอกระจาย แผนงาน ดังนี้ 1. รื้อผนัง  2.กั้นหอง 1 แหง ประชาสัมพันธขอมูล วิชาการฯ

ขาวไรสาย จํานวน 3 หอง เพื่อเปนหองปฏิบัติการ ขาวสารมีประสิทธิภาพ

เพื่อปรับปรุงพื้นที่ใชสอย หอกระจายขาวไรสาย, หองสอบสวน มีพื้นที่ใชสอยในกอง

กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ และหองหัวหนาฝายแผนงาน และการปฏิบัติงานมี

และงบประมาณ  3. ปรับปรุงระบบไฟฟา ประสิทธิภาพมากขึ้น

4. งานซอมแซม ฝาเพดาน และงานทาสี

5. อื่นๆ  รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

95 โครงการจัดประชุมคณะกรรมการ  -เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ 30,000         -           -           จัดประชุม มีการจัดประชุมคณะ กอง

การจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล แผนเพื่อใหการปฏิบัติงานตาม คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ ป 58 (30,000) ตลอดป กรรมการทั้ง 3 คณะ วิชาการฯ

เมืองบานไผ แผนของเทศบาล เปนไปตาม คณะกรรมการติดตามและประเมินฯ งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548

96 โครงการประเมินผลการดําเนิน  -เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน จัดการประชุมประเมินผลการดําเนินงาน 340,000       -           -           จํานวน  -มีการประเมินผลการ กอง

งานตามตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว ตามตัวชี้วัด 1 ครั้ง ดําเนินงานตามตัวชี้วัด วิชาการฯ

 -เพื่อสามารถทราบถึงความ  -ทราบถึงความสําเร็จ

สําเร็จของยุทธศาสตรที่กําหนดไว ของยุทธศาสตรที่กําหนด

 -เพื่อนําผลการประเมินมา  -นําผลการประเมินมา

วิเคราะหปรับปรุงแนวทาง วิเคราะหปรับปรุงแนว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ดําเนินงาน ทางดําเนินงาน

97 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานตามแผนงาน/ จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 86,400         86,400      86,400      จํานวน เพิ่มประสิทธิภาพในการ กอง

เพื่อปฏิบัติงานตําแหนงเจาหนาที่ โครงการตางๆ งานรัฐพิธี งาน ตําแหนงเจาหนาที่บริการขอมูลขาวสาร 1 คน ปฏิบัติงานดานการ วิชาการฯ

บริการขอมูลขาวสาร ตามนโยบายรัฐบาล งานตาม จํานวน 1 คน บริการขอมูลขาวสาร

นโยบายผูบริหาร

98 โครงการจางเหมาบุคคล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 604,800       -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กองคลัง

ภายนอกปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ ป58(554,400) 7  คน ภาพและทันตามกําหนด

 - เพื่อใหเพียงพอกับปริมาณงาน ป57(547,080) เวลาบริการประชาชน

ที่เพิ่มมากขึ้นและบริการ ป56(460,800) ไดดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประชาชนไดดียิ่งขึ้น

99 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 9,900          -           -           จํานวน สามารถพิมพแผนที่ กองคลัง

แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) ปฏิบัติงานดานการจัดทําขอมูล สําหรับกระดาษ A3  จัดซื้อตามราคา 1  เครื่อง ภาษีฯ ไดอยางมี

สําหรับกระดาษ A3 แผนที่ภาษีฯ มาตรฐานครุภัณฑของกระทรวง ประสิทธิภาพ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

100 โครงการจัดซื้อเครื่องคอม  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 21,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองคลัง

พิวเตอรโนตบุคสําหรับ ปฏิบัติงานดานงานการเงิน สําหรับงานสํานักงานจัดซื้อตาม 1  เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

ประมวลผล และบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

101 โครงการจัดซื้อเครื่องคอม  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 30,000         -           -           จํานวน การปฏิบัติงานมี กองคลัง

พิวเตอรสําหรับประมวลผล ปฏิบัติงานดานงานพัสดุ ประมวลผล แบบที่ 2* จํานวน 1 เครื่อง 1  เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

ตามราคามาตรฐานครุภัณฑของกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

102 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดีย  -เพื่อใชในการฉายนําเสนอ  -จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร 27,000         -           -           จํานวน ผูเขารับประชุม สํานักปลัดฯ

โปรเจ็คเตอร กิจกรรมโครงการตางๆ ใหผู จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1  เครื่อง ไดรับขาวสารโดยทั่วถึง

เขารับการประชุมไดรับขอมูล มัลติมีเดียโปรเจคเตอร ระดับXGA ขนาด

ในการประชุม 2,500 ANSI Lumens เปนเครื่องฉาย

ภาพจากคอมพิวเตอรและวิดีโอ ใช LCD

Panel หรือระบบ DLP ระดับ XGA ขนาด

2,500 ANSI Lumens เปนระดับความ

ละเอียดของภาพที่ True ขนาดที่กําหนด

เปฯขนาดคาความสวางขั้นต่ํา ประจําหอง

ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ

103 โครงการเพิ่มและปรับปรุงระบบ - เพื่อจัดหาอุปกรณที่รองรับกับ จัดซื้ออุปกรณ เพื่อเพิ่มและปรับปรุง 100,000       -           -           จํานวน -การใหบริการขอมุลขาว ท กอง

เครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสงขอมูลความเร็ว ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตทั้งที่ใชสาย 1 ครั้ง สารรวดเร็ว  และทั่วถึง วิชาการฯ

สูง แบบใยแกวนําแสง (Fiber และไรสายใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ - การแลกเปลี่ยนขอมูล

Obtic และอุปกรณอื่นๆที่จะเพิ่ม และการติดตามงานภาย

ประสิทธิภาพการใหบริการขอมูล ในองคกร ทําไดรวดเร็ว 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่

(ผลผลิตของโครงการ) 2559 2560 2561 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

ขาวสารที่ทันสมัย  รวดเร็ว  -การใชขอมูลฐานขอมูล

ครบวงจร และทั่วถึงและทั้งเปน  หรือทรัพยากรตางได 

การเชื่อมโยงเครื่องคอมพิวเตอร รวมกันไดอยางมี

ใหสามารถใชขอมูล ฐานขอมูล  ประสิทธิภาพ

และทรัพยากร รวมกันทั้งที่ใชสาย

และไรสายไดอยางมีประสิทธิภาพ
104 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ -เพือเผยแพรผลงานและกิจกรรม  - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ แผนปลิว 450,000            -    - ตลอดป  -ประชาชนและหนวย กอง

กิจกรรม ผลงานของเทศบาล และ ของเทศบาล วารสาร จุลสาร รายงานผลการดําเนินงาน งบประมาณ งานอื่นๆ ไดรับทราบ วิชาการฯ

ประเพณีทองถิ่น  -เพื่อประชาสัมพันธขอมูล ของเทศบาลฯ  ปฏิทิน  วีดีทัศนเทศบาลฯ ขอมูลขาวสารของ 

ขาวสารกิจกรรม ของเทศบาล ฯลฯ เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธให เทศบาล

- เพื่อประชาสัมพันธผนงานจัด หนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน   

กิจกรรมตางๆใหหนวยงานฯลฯ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปทราบ

105 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพื่อการ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเขาถึง  -ตอโดเมนเนมชื่อเว็บไซตฯ และเชาพื้นที่ 25,000         -           -           ปละ 1 ครั้ง  -ประชาชนไดรับขอมูล กอง

บริการขอมูลขาวสารสารสนเทศ แหลงขอมูลขาวสารของ จัดเก็บขอมูลเว็บไซต ขาวสารอยางทั่วถึง วิชาการฯ

ของหนวยงาน  -เพื่อการบริการขอมูลขาวสาร

สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส

ของเทศบาล 

106 โครงการจัดทําระบบยืนยันตัวตน - เพื่อพัฒนาโปรแกรม ระบบยืน จัดซื้ออุปกรณสําหรับรองรับซอฟแวร  100,000       -           -           จํานวน การใหบริการอินเตอรเน็ต กอง

เขาใชงานระบบเครือขาย ยันตัวตนในการเขาใชงานในระบบ ระบบยืนยันตัวตน(Authentication) 1 ระบบ เปนไปอยางมีประสิทธิ วิชาการฯ

อินเตอรเน็ต (Authentication) เครือขายอินเตอรเน็ต ในการเขาใชงานในระบบเครือขาย ภาพ และเปนไปตามตาม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่
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งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

(Authentication) ตาม พรบ. อินเตอรเน็ต ความผิดเกี่ยวกับคอม

วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยว พิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

กับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐

107 โครงการจัดซื้อรถโดยสาร(รถตู)  -เพื่อใชเปนรถสวนกลาง  -จัดซื้อรถโดยสาร(รถตู) ขนาด 12 ที่นั่ง 1,294,000     -           -           รถตู เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ในการติดตอและปฏิบัติราชการ จํานวน 1 คัน 1 คัน ปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น

108 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง 28,500         -           -           จํานวน เพิ่มประสิทธิภาพในการ กองชาง

ปฏิบัติงาน จํานวน 3 เครื่อง 3 เครื่อง ปฏิบัติงาน

45,134,270 1,678,500 1,631,800รวมทั้งสิ้น
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โดยเทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

ลําดับ

ท่ี 

ช่ือโครงการ งบประมาณ หนวยงานท่ี

ขอประสาน ป 2559 ป 2560 ป 2561 รวม 

1 

 

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.

แยกถนนมิตรภาพ เชื่อมถนน

บานเก้ิง(ชุมชนปอบิด) อําเภอ

บานไผ  จังหวัดขอนแกน 

 

1,559,000 - - 1,559,000 อบจ.ขอนแกน 

 รวมท้ังส้ิน จํานวน 1 โครงการ 1,559,000 - - 1,559,000  
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สวนท่ี 4 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  เนื่องดวยการติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการ

ดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนั้นเทศบาลเมืองบานไผจึงจําเปนตองมีองคกรท่ีทําหนาท่ี

ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 

สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2548  หมวด 6 

ขอ 28  ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงมี

คณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝายดวยกันท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประชาคมทองถ่ิน  หนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ  ผูแทนหัวหนาสวนบริหาร  รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิ   ท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือก  ซ่ึงการท่ี

คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการ เพ่ือนําไปใชในการแกไขหรือ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

 จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามปนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน 

พัฒนาสามปไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด   และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน

ได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนฉบับตอไปได ดังนั้น

การท่ีจะประเมินผลแผนในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน  

เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จ  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค

ของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในข้ันตน เทศบาลเมืองบานไผ จึงตองติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล   ขอเท็จจริง   อันนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบียนจากผลการปฏิบัติ

จริงท่ีเกิดข้ึน 

4.2  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกลาว  ขอ 29   ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไว  ดังนี้ 

 1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

              2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

                3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน            

ตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประกาศ



 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อยางนอยปละหนึ่ง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ท้ังนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 4.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 
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แนวทางและวิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม  (Monitoring) 

 การติดตามนั้น จะทําใหเราทราบไดวาขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผน

สามป  ถึงระยะใดแลว ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gantchart ท่ี

จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสามป มีการ

ดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไมแผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญใน

การติดตามการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 

 การประเมินผล (Evaluation) 

  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และ

ตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและ

เปนท่ียอมรับโดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญใน 2 ระดับคือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการ

ประเมินโครงการ   
 

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผลหนวยงาน   

 เกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria  

and  indicators) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบใน

การดําเนินงานในภาพรวม  เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการ

บรรลุผลและการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร 

(Attributes) อาจแตกตางกันไปข้ึนอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน 

 

เกณฑมาตรฐานและตัวช้ีวัดการประเมินผล 
 

เกณฑมาตรฐาน 

(Standard  criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรล ุ

   วัตถุประสงคของนโยบาย 

●  ผลผลติ 

●  ผลลัพธ 

 ผลตางระหวางเปาหมายกับ 

 วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2.ความเสมอภาคและความเปน 

   ธรรมในสังคม 

● การเขาถึง 

● การจัดสรรทรัพยากร 

● การกระจายผลประโยชน 

● ความเสมอภาค 

 ปริมาณและคณุภาพทรัพยากร 

   ท่ีไดรับจัดสรรตอคน 

 ผลประโยชนท่ีแตละกลุม               

   เปาหมายไดรับในแตละครั้ง 



 
 การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือ 

   การเลือกปฏิบัติท่ีเปนคณุ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน 

การใหบริการ 

● สมรรถนะของหนวยงาน 

● ความท่ัวถึงและเพียงพอ 

● ความถ่ีในการใหบริการ 

● ประสิทธิภาพการใหบริการ 

 พ้ืนท่ีเปาหมายและประชากร 

   กลุมเปาหมายท่ีรับบริการ 

 จํานวนครั้งในการใหบริการ 

 ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4.ความรับผดิชอบของหนวยงาน 

 

 

 

●  พันธกิจตอสังคม 

●  ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

●  การใหหลักประกันความเสีย่ง 

●  การยอมรับขอผิดพลาด 

 การจัดลําดับความสําคัญ 

 ภารกิจและภารกิจรอง 

 การตดัสินใจท่ีสะทอนความรับผิดชอบ 
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เกณฑมาตรฐาน 

(Standard  criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

5.การสนองความตองการของ 

   ประชาชน 

●  การกําหนดประเด็นปญหา 

●  การรับฟงความคิดเห็น 

●  มาตรการ/กลยุทธในการ แกไขปญ  

●  ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

 ระดับการมีสวนรวม 

 การปรึกษาหารือ 

 การสํารวจความตองการ 

6.ความพึงพอใจของประชากร        

กลุมเปาหมาย 

●  ระดับความพึงพอใจ 

●  การยอมรับ / คัดคาน 

 

 

สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมายท่ีพอใจ  

  หรือไมพอใจ 

ความคาดหวัง 

ผลสะทอนกลับ 

7.  ผลเสยีหายตอสังคม ●  ผลกระทบภายนอก (ทางบวก 

และทางลบ) 

●  ตนทุนทางสังคม 

 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

คาเสียโอกาส 

ความขัดแยงทางสังคม 
 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

                     การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีฐานคิดวา

ระบบ ติดตาม และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด  ดังนั้น  ระบบอ่ืนๆ  

ท่ีเกิดข้ึนกอนหนาท่ีแผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผน  และ

จะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน  ดังนั้น  ระบบติดตามและประเมินผลฯครั้งนี้มีกรอบ

แนวคิดตามแผนภาพดังนี้ 

 

   ระบบการจดัทําแผน      ระบบงบประมาณ        ระบบสังคม/ทองถิ่น      ระบบการเมือง         ระบบวัฒนธรรม 

 



 

ปจจัยนําเขา 

-แผนปฏิบัติการ 

-งบประมาณ 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 

-การใชทรัพยากร 

-การดําเนินการตามแผน 

-การบริหารแผน 

ผลผลิต 

-ความสําเร็จของการ    

 ดําเนินงานตามแผนในเชิง 

 รูปธรรม 

ผลลัพธ 

-ความสําเร็จของการ   

 ดําเนินงานตามแผน  

 เม่ือเปรยีบเทียบกับ 

 วัตถุประสงค/ 

 เปาหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring ) 

- Input  Monitoring 

- Performance  Monitoring 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระบบประเมินผล ( Evaluation ) 

- ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 

  ของแผน 

- การเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินในภาพรวม 
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