
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการดําเนินงาน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 
 

เทศบาลเมืองบานไผ 

อําเภอบานไผ   จังหวัดขอนแกน 
 

 

 

                                         

จัดทําโดย 
 

งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ    

กองวิชาการและแผนงาน 
 



 

คํานํา 
 

  แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  ของเทศบาลเมือง

บานไผ อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559) ซ่ึงกําหนดให

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจาก
หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

 

  คณะผูบริหารหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการตาง ๆ ท่ีบรรจุไวในแผนการดําเนินงาน  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.25 60 เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 ของเทศบาลเมืองบานไผ  จะสามารถนําไปใชเปน

เครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  สําเร็จ

ไดดวยดีเปนประโยชนตอประชาชนทําใหทองถ่ินมีความเจริญกาวหนาตามวัตถุประสงคเทศบาลเมืองบานไผ 

ขอขอบพระคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดียิ่งมาโดยตลอด 

 

 

                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

สารบัญ 
 

 

เร่ือง       หนา 
 

1. บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ 1 

2. บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

-ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

 และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยท่ียั่งยืน 
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1

แบบ ผด.01

จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละของ  จํานวน คิดเปนรอยละของ หนวย

ที่ดําเนินการ โครงการทั้งหมด  งบประมาณ
งบประมาณ

ทั้งหมด
ดําเนินการ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 14 100 11,047,000     100 กองชาง

รวม 14 100 11,047,000    100

รวมทั้งสิ้น 14 100 11,047,000    100

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดําเนินงาน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
1 โครงการกอสรางทอ ทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล.ถนน 1,386,000      ชุมชน กองชาง

ระบายนํา ค.ส.ล. ยิงยง ซอย 4 โดยเริมจากถนนยิงยงไป อุตตรนคร
ถนนยิงยง ซอย 4 ทิศเหนือถึงถนนยิงยง ซอย 5 ทําการ

กอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน3 
ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก  ค.ส.ล.
ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม
รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทัง 

สองขาง ยาวประมาณ 660.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

2 โครงการกอสรางทอ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 1,218,000      ชุมชน กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. หนองลุมพุก ซอย 1 โดยเริ่มจากถนน หนองลุมพุก

ถนนหนองลุมพุก ซอย 1 หนองลุมพุกไปทางทิศเหนือ ทําการ

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น3

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุก

ระยะประมาณ10.00 เมตร พรอมรางวี 

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง

แบบ ผด. 02

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ยาวประมาณ580.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางถนน ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 1,434,000      ชุมชน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ระบายน้ําค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ 2 โดย โนนสวรรค

ถนนประชาอุทิศ 2 เริ่มจากถนนประชาอุทิศ 1 ไปทางทิศ

ตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึงที่ดิน

สนามกีฬา ทําการกอสรางผิวจราจร 

ค.ส.ล. หนา0.15 เมตร กวาง3.00 เมตร

ยาวประมาณ 26.00 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล.

ไมนอยกวา 78.00 ตารางเมตร พื้นทาง

เดิมปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตาม

สภาพพรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 662.00

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

4 โครงการกอสรางทอ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 517,000         ชุมชน กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. หนองลุมพุก ซอย 6 โดยเริ่มจากถนน หนองลุมพุก

ถนนหนองลุมพุก ซอย 6 ยิ่งยง-หนองลุมพุกไปทางทิศตะวันตก

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 246.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

5 โครงการกอสรางทอ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 254,000         ชุมชน กองชาง

ระบายน้ําค.ส.ล. ถนนทาง ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 อยูเย็นเปนสุข

เขาโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) โดยเริ่มจากทอระบายน้ํา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

(อนุบาลสาธิต) เดิม ฝงทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกทํา

การกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง

ชั้น3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ยาวประมาณ 94.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

6 โครงการกอสราง โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 788,000         ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวังสังวาลย (ฝงดานทิศตะวัน สมหวังสังวาลย

ถนนสมหวัง-สังวาลย ออกสวนที่เหลือ) โดยเริ่มจาก ถนน

(ฝงดานทิศตะวันออก แจงสนิทไปทางทิศใต ถึงลําหวยทราย

สวนที่เหลือ) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. 

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 292.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

7 โครงการกอสรางทอ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 462,000         ชุมชน กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมชนพัฒนา 1 โดยเริ่มจากถนน โนนสะอาด

ซอยชุมชนพัฒนา 1 สุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออกทําการ

กอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก

ระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 220.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสราง ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 315,000         ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดีโดยเริ่มจากแยกถนน สมหวังสังวาลย

ซอยสุวรรณภักดี สมหวังสังวาลย ซอย 1 ไปทางทิศเหนือ 

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมยาว

ประมาณ 150.00 เมตร รายละเอียด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

9 โครงการกอสราง ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย 462,000         ชุมชน กองชาง

ทอระบายน้ําค.ส.ล. สมประสงค ซอย 7 โดยเริ่มจากแยกถนน สมประสงคพัฒนา

ซอยสมประสงค ซอย 7 สมหวังสังวาลย ไปทางทิศตะวันตก  

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขางยาว ประมาณ 220.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

10 โครงการกอสรางทอ ทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล.ถนน 1,794,000      ชุมชน กองชาง

ระบายนํา ค.ส.ล.ถนน แสงทอง ประชาสรรค โดยเริมจากถนน แสงทองประชาสรรค

แสงทองประชาสรรค เลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวันตก ถึงเขต

(ดานทิศเหนือ) ถนนมิตรภาพ ทําการกอสรางทอระบาย

นํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาด Ø 0.60 

เมตรบอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 

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

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ780.00

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ทีเทศบาลกําหนด

11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล  ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 315,000         ชุมชน กองชาง

พรอมทอระบายนํา ค.ส.ล. ระบายนํา  ค.ส.ล.โดยเริมจากถนนบานเกิง ศรีบุญเรือง

ซอย ศรีบุญเรือง (ดานทิศ -  ซอย 1 ไปทางทิศใตทําการกอสรางถนน

ตะวันออก)  ค.ส.ล. กวาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ 

100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพืน

ที ค.ส.ล. ไม นอยกวา 150.00 ตารางเมตร

พืนทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวางตา-

ใสภาพ พรอมทอระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรง

ชัน 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร

บอพักค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00เมตร

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพัก

ยาวประมาณ 110.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

12 โครงการกอสรางทอ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 959,000         ชุมชน กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน รอบรั้วโรงเรียนบานเกิ้ง โดยเริ่มจาก บานขาพัฒนา

รอบรั้วโรงเรียนบานเกิ้ง ถนนบานเกิ้งไปทางทิศตะวันออก จนถึง

(บานเกิ้งซอย 6) เขตถนนมิตรภาพ ทําการกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด 

Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ประมาณ10.00เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความ ยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ

 355.00  เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

13 โครงการกอสรางทอ ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 672,000         ชุมชนปอบิด กองชาง

ระบายน้ําค.ส.ล. ถนน เอี่ยมไพบูลย ซอย 2 โดยเริ่มงจากถนน

เอี่ยมไพบูลย ซอย 2 เอี่ยมไพบูลยไปทางทิศตะวันตก ทําการ 

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้ง

สองขาง ยาวประมาณ 320.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

14 โครงการกอสรางถนน ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง 471,000         ชุมชนปอบิด กองชาง

ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 12/1 โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง 

ซอย 12/1 ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ ทําการกอสราง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลําดับ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ สถานที่ หนวย
ที ดําเนินการ ดําเนินการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560

ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาว

ประมาณ280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 840.00 

ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนน 

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

รวม 14 โครงการ 11,047,000    
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