
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3



 

คํานํา 
 
 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) ภายใตระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  ไปแลวน้ัน 

 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลเมืองบานไผ  สามารถใชเปนแนวทางใน
การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่เทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและสามารถนํา
แผนไปปฏิบัติใหตรงตามความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป 
(พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 
โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          
พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561)  แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมฉบับที่  3 
จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนา  
 

1. บัญชีสรปุโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        2 
  -ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด  2 
  - ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และอนุรักษ  3 
             สิ่งแวดลอมเพ่ือการอาศัยที่ย่ังยืน 
  -ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิต  14 
    และทรัพยสิน  
  -ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ   16 
  -ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ      20 

 
 

*************************** 
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตาม 1         100,000         -      -           -      -           1         100,000         

ความตองการของตลาด

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

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  

และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมทัศนของเมือง 6         5,184,000      -      -           -      -           6         5,184,000      

และพื้นที่สีเขียว

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 10       4,722,400      3         495,600   3         495,600   16       5,713,600      

รวม 16      9,906,400      3         495,600   3         495,600   22       10,897,600    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 2         250,000         -      -           -      -           2         250,000         

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 2         550,000         -      -           -      -           2         550,000         

และมีความปลอดภัย

รวม 4         800,000        -      -           -      -           4         800,000        

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 7         7,210,000      -      -           -      -           7         7,210,000      

รวม 7         7,210,000      -      -           -      -           7         7,210,000      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 2         16,900           -      -           -      -           2         16,900           

รวม 2         16,900          -      -           -      -           2         16,900          
รวมทั้งสิ้น 30      18,033,300   3         495,600   3         495,600   36      19,024,500    

รวม 3 ป

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

ป 2559 ป 2560 ป 2561
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ยุทธศาสตรที่  2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการความพอดีกับ  -เพื่อใหคนพิการ มีความรู   -คนพิการในเขตเทศบาลเมือง 100,000 - - คนพิการ  -คนพิการมีความรู  -เพื่อพัฒนาคุณภาพ กอง

วิถีพอเพียงเพื่อคนพิการ ความสามารถในการ บานไผ ทั้ง 39 ชุมชน ที่ผานการ ความสามารถในการ ชีวิตคนพิการและเปนการ สวัสดิการฯ

ประกอบอาชีพ อบรมมี ประกอบอาชีพ สรางโอกาส และรายได (เพิ่มเติม)

 -เพื่อใหคนพิการ มีอาชีพ อาชีพและ  -คนพิการมีอาชีพ ใหกับคนพิการ

รายได รายได และรายได

 -เพื่อสงเสริมกลุมอาชีพ  -มีการรวมกลุมใน

คนพิการ การประกอบอาชีพ

ของคนพิการ

รวม 100,000   -       -       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป2560 ป2561 (KPI) คาดวา จําเปนในการเพิ่มเติม ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) จะไดรับ ในแผนพัฒนาสามป ผิดชอบ

1 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อทําการกอสรางถนน  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบาย 370,000      -       -     พื้นที่ ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ เพื่อแกไขปญหาความ กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.และทอระบายน้ํา น้ํา ซอยบานเกิ้ง ซอย 7 โดยเริ่มจากถนน 174 ประโยชนในการ เดือดรอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ซอยบานเกิ้ง ซอย 7 ใหไดมาตรฐาน ประชาชน บานเกิ้งไปทางทิศตะวันตก โดยทําการ ตร.ม. สัญจรผานไป-มา

ไดใชถนนอยางปลอดภัย กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. หนา  0.15 เมตร ทอ ค.ส.ล.

และเปนการแกไขปญหา กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ  55.00 110 ม.

น้ําทวมขัง เมตร พื้นที่ผิวจราจร ค.ส.ล ไมนอยกวา 

213.00 ตารางเมตรพื้นทางเดิมบดอัดแนน

กวางตามสภาพ พรอมกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น  3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.40 เมตร  พรอมรางวี บอพัก ค.ส.ล. 

ทุกระยะ 10.00 เมตร ความยาวทอรวม

บอพักยาวประมาณ110.00เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อทําการกอสรางถนน  -โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม 506,000      -       -     พื้นที่ ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ เพื่อแกไขปญหาความ กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.และทอระบายน้ํา ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนน 414 ประโยชนในการ เดือดรอนของประชาชน (เพิ่มเติม)

ถนนทองประเสริฐ ใหไดมาตรฐาน ประชาชน ทองประเสริฐซอย 8 ไปทางทิศตะวันตก ตร.ม. สัญจรผานไป-มา

ซอย 10 ไดใชถนนอยางปลอดภัย ถึงประตูวัด ผิวจราจรกวาง3.00เมตร ทอ ค.ส.ล.

และเปนการแกไขปญหา ยาวประมาณ 138.00 เมตร หรือพื้นที่ 138 ม.

น้ําทวมขัง ค.ส.ล.ไมนอยกวา 414.00 ตารางเมตร 

พื้นทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่ เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป2560 ป2561 (KPI) คาดวา จําเปนในการเพิ่มเติม ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) จะไดรับ ในแผนพัฒนาสามป ผิดชอบ

อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสน ผาศูนยกลาง 0.40

เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ10 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ยาวประมาณ 138.00  เมตร   

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการเปลี่ยนหลอด เพื่อเพิ่มแสงสวางและ  -โดยทําการเปลี่ยนหลอดไฟฟาประหยัด 500,000      -       -     จํานวน เพิ่มแสงสวางและ เพื่อเพิ่มแสงสวางและ กองชาง

ไฟฟาประหยัดพลังงาน อํานวยความสะดวกใน พลังงาน ชนิด LED ขนาด 60 w  บริเวณ 52 โคม อํานวยความ อํานวยความสะดวกใน (เพิ่มเติม)

ชนิด LED การเดินทางมาซื้อสินคา ถนนสมาสบํารุง  ถนนราษฎรธุรกิจ และ สะดวกในการเดิน การเดินทางมาซื้อสินคา

และสัญจรไป-มา ตอน ถนนประพัทธพัฒนา  จํานวน 52 โคม ทางมาซื้อสินคา

กลางคืน พรอมระบบควบคุม และสัญจรไป-มา

ตอนกลางคืน

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ ในการเปลี่ยนแปลงและ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง ผิดชอบ

ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม

4 โครงการปรับปรุง  - เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน  - ปรับปรุงภูมิทัศนวงเวียนน้ําพุ 300,000      -       -     จํานวน เปนสัญลักษณ เพื่อใหถูกตองตาม กองชาง

ภูมิทัศนวงเวียนน้ําพุ ใหสวยงาม รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 1 แหง ของเทศบาลเมือง หลักวิศวกรรม (แกไข

บานไผและเปน หนาที่

วงเวียนบังคับ 3-44

จราจร โครงการ

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ที่ 93)

โครงการปรับปรุง  - ปรับปรุงภูมิทัศนวงเวียนน้ําพุบริเวณ 1,500,000   -       -     

ภูมิทัศนวงเวียนน้ําพุ หลังสถานีรถไฟอําเภอบานไผ รายละเอียด

บริเวณหลังสถานีรถไฟ ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

อําเภอบานไผ

ขอความเดิม

5 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อทําการกอสรางถนน  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.กวาง 4.00เมตร 308,000      -       -     พื้นที่ ค.ส.ล. ประชาชนไดรับ เพื่อใหถูกตองตาม กองชาง

ค.ส.ล. ซอยแจงสนิท ค.ส.ล.ใหไดมาตรฐาน ยาวประมาณ 100.00 เมตร หนา 0.15 400.00   ประโยชนในการ หลักวิศวกรรม (แกไข

ซอย 13 (ตอเนื่อง) ประชาชนไดใชถนนอยาง เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 400.00 ตารางเมตร สัญจรผานไป-มา ฉบับที่ 1

ปลอดภัยและเปนการ ตารางเมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแนนไหลทาง หนาที่ 13

แกไขปญหาจราจร หินคลุกกวางตามสภาพ (รายละเอียดตามแบบ โครงการ

แปลนที่เทศบาลกําหนด) ที่ 16)

ขอความใหม

โครงการกอสรางถนน

ค.ส.ล. ซอยเจนจบทิศ

ซอย 13 (ตอเนื่อง)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ ในการเปลี่ยนแปลงและ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง ผิดชอบ

ขอความเดิม ขอความเดิม

6 โครงการขุดลอกทอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ขุดลอกทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาล 2,500,000   -       -     ทอระบายน้ํา แกไขปญหา เพื่อแกไขปญหาระบบ กองชาง

ระบายน้ํา ภายในเขต ในการระบายน้ําและ เมืองบานไผ ระยะทางประมาณ 10,000 น้ําทวมขัง ระบายน้ําและปองกัน (แกไข

เทศบาลเมืองบานไผ แกไขปญหาน้ําทวมขัง 10,000.00 เมตร เมตร น้ําทวมขังในอนาคต หนาที่

3-46

โครงการ

ขอความใหม ขอความใหม ที่ 101)

ขุดลอกทอระบายน้ําภายในเขตเทศบาล 2,000,000   -       -     

เมืองบานไผ (รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด)

รวม 5,184,000   -      -     

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป ผิดชอบ

1 คาทดแทนกรณีสภาพ -เพื่อใหมีสถานที่กําจัดขยะ - จายเงินคาทดแทนกรณี 100,000      100,000       100,000   ลดมลพิษ ประชาชนในเขต เพื่อจายคาทดแทนกรณีสภาพ กองชาง

แวดลอมเสื่อมโทรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ สภาพแวดลอมเสื่อมโทรม จากขยะ เทศบาลไดรับ แวดลอมขององคการบริหาร (เพิ่มเติม)

เนื่องจากระบบ เหมาะสมและเพียงพอกับ เนื่องจากระบบกําจัด มูลฝอยที่ ความปลอดภัย สวนตําบลหินตั้งเสื่อมโทรม 

กําจัดมูลฝอยของ ปริมาณขยะมูลฝอย มูลฝอยของเทศบาลเมือง เกิดขึ้น จากมลพิษที่เกิด เนื่องจากระบบกําจัดมูลฝอย

เทศบาลเมืองบานไผ และสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มขึ้น บานไผ ใหแกองคการ จากขยะมูลฝอย ของเทศบาลเมืองบานไผ และ

ในอนาคต บริหารสวนตําบลหินตั้ง และมีสถานที่ เพื่อใหมีสถานที่กําจัดขยะมูล

กําจัดขยะมูลฝอย ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม

อยางเพียงพอ และเพียงพอกับปริมาณ

ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

2 โครงการติดตามและ -เพื่อติดตามและตรวจ  -การวิเคราะหปริมาณ 50,000        50,000         50,000     คุณภาพ สิ่งแวดลอมบริเวณ -เพื่อติดตามและตรวจคุณภาพ กองชาง

ประเมินผลการ คุณภาพสิ่งแวดลอมจาก และองคประกอบของ สิ่งแวดลอม สถานีกําจัดขยะ สิ่งแวดลอมจากการดําเนินงาน (เพิ่มเติม)

ดําเนินงานจัดการ การดําเนินงานจัดการ ขยะมูลฝอย บริเวณ มูลฝอยและสิ่ง จัดการขยะมูลฝอย และสิ่ง

ขยะมูลฝอยและ ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  -การวิเคราะหคุณภาพ สถานีกําจัด ปฏิกูลเทศบาล ปฏิกูล

สิ่งปฏิกูล น้ําใตดิน และน้ําผิวดิน ขยะมูลฝอย เมืองบานไผไดรับ

 -การวิเคราะหคุณภาพ และสิ่งปฏิกูล การดูแลรักษาและ

สิ่งแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของ เทศบาล ไมไดรับผลกระทบ

จากการดําเนินงานจัดการ เมืองบานไผ จากการดําเนิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อยูในเกณฑ งานจัดการขยะ

ของเทศบาลเมืองบานไผ มาตรฐาน มูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล

3 โครงการจางเหมา เพื่อจางเหมาบุคคลภาย จายเงินคาจางเหมาบุคคล 172,800      345,600       345,600   รอยละของ สามารถลด เพื่อจางเหมาบุคคลภายนอก กองชาง

บุคคลภายนอกคัด นอกปฏิบัติงานคัดแยกขยะ ภายนอกตามโครงการจาง ปริมาณขยะ ปริมาณขยะ ปฏิบัติงานคัดแยกขยะประจํา (เพิ่มเติม)

แยกขยะประจําสถานี ประจําสถานีกําจัดขยะ เหมาบุคคลภายนอกคัดแยก มูลฝอยที่นํา มูลฝอย ที่นําไป สถานีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

กําจัดขยะมูลฝอย มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะประจําสถานีกําจัด ไปกําจัด กําจัด และชวย ปฏิกูล เทศบาลเมืองบานไผ

และสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองบานไผ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดลง เพิ่มพื้นที่ในการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัด

เทศบาลเมืองบานไผ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เทศบาลเมืองบานไผ ฝงกลบขยะ การขยะมูลฝอย

การจัดการขยะมูลฝอย จํานวน 4 คน มูลฝอย

4 โครงการจัดซื้อ  -ใชรถน้ําตนไมเพื่อการ  -รถยนตบรรทุกน้ํา 2,190,000   -               -           จํานวน มีรถยนตบรรทุก ดวยสถานีกําจัดขยะมูลฝอย กองชาง

รถยนตบรรทุกน้ํา พัฒนาภูมิทัศน ภายใน อเนกประสงคขนาดความจุ 1 คัน น้ําอเนกประสงค และสิ่งปฏิกูล ไดดําเนินการ (เพิ่มเติม)

อเนกประสงคขนาด สถานีกําจัดขยะมูลฝอย ไมนอยกวา 6,000 ลิตร ขนาดความจุ จัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง-

ความจุไมนอยกวา และสิ่งปฏิกูลเทศบาลเมือง จํานวน 1 คัน รายละเอียด ไมนอยกวา ปฏิกูล โดยเนนหลัก Sanitary

6,000 ลิตร บานไผ (Buffer Zone) ตามที่เทศบาลกําหนด 6,000 ลิตร Landfill และไดปลูกตนไม

 -ใชในการลางถนน ลดฝุน จํานวน 1 คัน นอยใหญทั่วไปภายในสถานี

ละอองภายในสถานีกําจัด สําหรับรักษา กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพ สิ่งแวด- เพื่อใชเปน Buffer Zone เพื่อ

 -ใชสําหรับบรรเทา ลอมบริเวณสถานี ประหยัดแรงงานและระยะ

สาธารณภัยกรณีเกิดเหตุน กําจัดขยะมูลฝอย เวลาในการรดน้ําตนไมที่มี

เพลิงไหมภายใสถานีกําจัด และสิ่งปฏิกูลและ จํานวนมากจึงจําเปนตองใช
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ชวยบรรเทา รถยนตบรรทุกน้ําและใชสําหรับ

 -ใชสําหรับฉีดพนจุลินทรีย  สาธารณภัยกรณี ลางถนน ลดฝุนละออง และใช

สด(EM) เพื่อกําจัดกลิ่น เกิดเหตุไฟไหม สําหรับฉีดพนจุลินทรียสด(EM)

ขยะมูลฝอยภายในสถานี เพื่อกําจัดกลิ่นขยะมูลฝอยและ

กําจัดขยะมูลฝอยและ ใชสําหรับบรรเทาสาธารณภัย

สิ่งปฏิกูล กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ภายใน

สถานีกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล ซึ่งปจจุบันสถานีกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ไมมีรถยนตบรรทุกน้ําจึงจําเปน

ตองจัดซื้อครุภัณฑดังกลาว

5 โครงการจัดซื้อ เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง  25,000        -               -           จํานวน มีเครื่องสูบน้ํา ดวยสถานีกําจัดขยะมูลฝอย กองชาง

เครื่องสูบน้ํา แบบ และชวยในการระบายน้ํา เครื่องยนตเบนซิน 1 เครื่อง แบบหอยโขง และสิ่งปฏิกูล ไดดําเนินการจัด (เพิ่มเติม)

หอยโขง เครื่องยนต ภายในสถานีกําจัดขยะ จํานวน 1 เครื่อง เครื่องยนตเบนซิน การขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เบนซิน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  จํานวน 1 เครื่อง โดยเนนหลัก Sanitary 

 เพื่อแกไขปญหา Landfill และไดประสบกับ

น้ําทวมขังและ ปญหาน้ําทวมขังและการ

ชวยในการระบาย ระบายน้ํา โดยเฉพาะเมื่อเขา

น้ําภายในสถานี ฤดูฝน จึงจําเปนตองจัดซื้อ

กําจัดขยะมูลฝอย เครื่องสูบน้ําไวสําหรับสูบน้ํา 

และสิ่งปฏิกูล บริเวณตางๆ ในพื้นที่สถานี

กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โดยเฉพาะบริเวณบอฝงกลบ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

6 โครงการจัดซื้อถังดับ เพื่อปองกันปญหาอัคคีภัย ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง 6,600           -               -           จํานวน มีเครื่องดับเพลิง เพื่อปองกันปญหาอัคคีภัย กองชาง

เพลิง ชนิดผงเคมีแหง ภายในสถานีกําจัดขยะ ขนาด 15 ปอนด 6 ถัง ประจําในพื้นที่ ภายในสถานีกําจัดขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม)

ขนาด 15 ปอนด มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวน 6 ถัง สถานีกําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล จึงจําเปนตองมี

มูลฝอยและสิ่ง เครื่องดับเพลิง ประจําในพื้นที่

ปฏิกูล เพื่อเตรียม เพื่อเตรียมพรอมเมื่อเกิดเหตุ

พรอมเมื่อเกิดเหตุ ฉุกเฉินขึ้น

ฉุกเฉิน

7 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อกําจัดแมลงวัน ภายใน จัดซื้อเครื่องพนหมอกควัน 59,000        -               -           จํานวน มีเครื่องพนหมอก เพื่อแกไขปญหาเรื่องแมลงวัน กองชาง

พนหมอกควัน สถานีกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง ควัน ประจําในพื้น ในพื้นที่สถานีกําจัดขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม)

และสิ่งปฏิกูล ที่สถานีกําจัดขยะ และสิ่งปฏิกูล จึงจําเปนตองมี

มูลฝอยและสิ่ง เครื่องพนหมอกควันประจําใน

ปฏิกูล เพื่อฉีดพน พื้นที่ เพื่อคุณภาพสิ่งแวดลอม

สารเคมีกําจัด ที่ดี ตามเกณฑมาตรฐานที่

แมลงวัน เปน กําหนด

ประจําทุกวัน

8 โครงการจัดซื้อเครื่อง ใชเพื่อตัดหญาภายในสถานี จัดซื้อเครื่องตัดหญา 19,000        -               -           จํานวน มีเครื่องตัดหญา ปจจุบันสถานีกําจัดขยะมูล กองชาง

ตัดหญา แบบขอแข็ง กําจัดขยะมูลฝอยและ  แบบขอแข็ง  2 เครื่อง ประจําพื้นที่สถานี ฝอยและสิ่งปฏิกูลไมมีเครื่อง (เพิ่มเติม)

จํานวน 2 เครื่อง สิ่งปฏิกูล จํานวน 2 เครื่อง กําจัดขยะมูลฝอย ตัดหญาจึงจําเปนตองจัดซื้อ

และสิ่งปฏิกูลเพื่อ เครื่องตัดหญาแบบขอแขง 

ตัดหญาภายใน จํานวน 2เครื่อง มาใชเพื่อ
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

พื้นที่ ตัดหญา ภายในสถานีกําจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

อยูในเกณฑมาตรฐาน

9 โครงการจางเหมา  -เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอน จางบริษัทที่ปรึกษาศึกษา 2,000,000   -               -           ลดมลพิษ  -ขยะมูลฝอยมี กองชาง

บริษัทที่ปรึกษาศึกษา ของกฎหมาย ระเบียบและ และวิเคราะหโครงการดาน จากขยะ การจัดการถูก (เพิ่มเติม)

และวิเคราะหโครงการ ประกาศที่เกี่ยวของ การจัดการขยะมูลฝอยของ มูลฝอย หลักวิชาการ

ดานการจัดการขยะ  -เพื่อใหเทศบาลเมืองบาน เทศบาลเมืองบานไผ ที่เกิดขึ้น  -การปฏิบัติงาน

มูลฝอย ไผ ดําเนินโครงการบริหาร ตามมาตรา 23 ประกอบ ดานการจัดการ

จัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ มาตรา 58 แหงพระราช ขยะมูลฝอยของ

ไดอยางมีประสิทธิภาพ บัญญัติการใหเอกชน เทศบาลเมือง

 -เพื่อวิเคราะหทางเลือก รวมลงทุนในกิจการ บานไผเปนไปตาม

และวิธีการกําจัดขยะมูล ของรัฐ พ.ศ. 2556 แนวทางของ

ฝอย โดยใชเทคโนโลยีที่ กฎหมาย ระเบียบ

เหมาะสมกับการบริหาร และประกาศ

จัดการขยะมูลฝอยใน ที่กําหนด

พื้นที่ในอนาคต -สามารถนํา

 เทคโนโลยีที่

เหมาะสมมา

กําจัดขยะมูลฝอย

ในพื้นที่ไดอยาง

ยั่งยืน

ตามนโยบายของรัฐบาล    พล

เอกประยุทธ  จันทรโอชา

นายกรัฐมนตรีและคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ (คสช.) ให

ความเห็นชอบ Roadmap 

การจัดการขยะและของเสีย

อันตราย โดยเนนการจัดการ

ขยะรูปแบบใหม เพื่อแปรรูป

ขยะเปนพลังงานและสงเสริม

ภาคเอกชนลงทุนระบบกําจัด

ขยะ และจังหวัดขอนแกนได 

กําหนดกลุมพื้นที(่Cluster) ใน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

เปน 5 กลุม
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

โดยพิจารณาจากปริมาณขยะ

มูลฝอยที่มีการรวบรวมไป

กําจัดและสภาพพื้นที่ ซึ่งกลุม

พื้นที่อําเภอบานไผ เปนกลุมที่

 3 มีเทศบาลเมืองบานไผเปน

เจาภาพ ดังนั้น เพื่อใหเทศบาล

เมืองบานไผสามารถดําเนิน

โครงการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอย  ในพื้นที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนไปตาม

นโยบายของรัฐบาลที่กําหนด  

จึงจําเปนตองจัดทําโครงการ

จางบริษัทที่ปรึกษาศึกษาและ

วิเคราะหโครงการดานการ

จัดการขยะมูลฝอย  ตาม

มาตรา23 ประกอบมาตรา 

58 แหงพระราชบัญญัติการให

เอกชนรวมทุนในกิจการของรัฐ

 พ.ศ. 2556
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ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาฐานระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม  เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

10 โครงการรับฟงความ -เพื่อจัดการรับฟงความคิด  -ผูมีสวนไดสวนเสียกับ 100,000      -               -           ประชาชน นําผลการรับฟง กองชาง

คิดเห็นของประชาชน เห็นของประชาชนและผูมี โครงการที่อาจกอใหเกิด ไดรับขอมูล ความคิดเห็นของ (เพิ่มเติม)

ตามระเบียบสํานัก สวนไดสวนเสียตอโครงการ ผลกระทบตอชุมชนทั้งดาน ขาวสารของ ประชาชนมา

นายกรัฐมนตรี ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบ คุณภาพสิ่งแวดลอมสุขภาพ ทางราชการ ประกอบการ

วาดวยการรับฟง ตอชุมชน ทั้งดานคุณภาพ อนามัย วิถีชีวิต และมีสวน พิจารณาการ

ความคิดเห็นของ สิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย รวมใน ดําเนินโครงการ

ประชาชน วิถีชีวิต กิจกรรมหรือ ของเทศบาลเมือง

พ.ศ.2548 โครงการ บานไผ

ของเทศบาล

รวม 4,722,400   495,600      495,600   

ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับ

ฟงความคิดเห็นของประชาชน

 พ.ศ.2548 กําหนดใหการ

รับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนตองมีขึ้นกอนที่

เทศบาลเมืองบานไผ จะ

ตัดสินใจพิจารณาอนุญาตหรือ

ดําเนินการโครงการหรือ

กิจกรรม ที่มีผลกระทบตอ

คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ

อนามัย คุณภาพชีวิตหรือสวน

ไดสวนเสียสําคัญอื่นใดที่

เกี่ยวกับบุคคลหรือชุมชน

ทองถิ่น
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ยุทธศาสตรที่  6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการพัฒนา  -เพื่อเพิ่มพูนความรูใหแก  -ผูดูแลคนพิการในเขตเทศบาล 150,000 - - ผูดูแลคน  -ผูดูแลคนพิการมี  -เพื่อคนพิการจะไดรับ กอง

ศักยภาพผูดูแลคนพิการ ผูดูแลคนพิการ ทั้ง 39 ชุมชน พิการมี ความรูความสามารถ การดูแลอยางถูกตองทั่วถึง สวัสดิการฯ

และทัศนศึกษาดูงาน  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ศักยภาพ ในการดูแลคนพิการ และเพื่อใหคนพิการไดรับ (เพิ่มเติม)

การดูแลคนพิการ ในการดูแล  -ผูดูแลคนพิการ การพัฒนาทั้งทางรางกาย

คนพิการ สามารถเขาใจ เขาถึง และจิตใจ

คนพิการ

2 โครงการ X-Ray  -เพื่อปองกันความพิการ  - ผูสูงอายุและผูมีภาวะเสี่ยงจาก 100,000 - - อัตราความ  -ผูสูงอายุ สามารถ  -เพื่อลดการเกิดความ กอง

ผูมีแนวโนมจะพิการ จากความเสื่อม และ โรคแทรกซอน ในเขตเทศบาล พิการจาก ดูแลตนเองไดและ พิการจากความเสื่อม สวัสดิการฯ

โรคแทรกซอน เมืองบานไผ  ทั้ง 39 ชุมชน ความเสื่อม ไมเกิดความพิการ และโรคแทรกซอนและ (เพิ่มเติม)

 -เพื่อใหผูสูงอายุ สามารถ และโรค  -ผูอยูในภาวะเสี่ยง เปนการพัฒนาคุณภาพ

ดูแลสุขภาพของตนเองได แทรกซอน จากโรคแทรกซอน ชีวิตของประชาชน

 -เพื่อใหผูที่มีภาวะ ลดลง ไมเกิดความพิการ

โรคแทรกซอนสามารถดูแล

ตนเองจากภาวะเสี่ยงได

รวม 250,000   -       -       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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 ยุทธศาสตรที่  6  สงเสริมและใหประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่  6.2  การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการศูนยความ  -จัดตั้งศูนยความรวมมือดานการ  -จัดประชุมคณะกรรมการฯ ศูนย 20,000     -         -         รอยละความ  -เพิ่มประสิทธิภาพ  -เปนนโยบายคณะ สํานักปลัดฯ

รวมมือดานการ ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ความรวมมือดานการปองกันและ พึงพอใจของ ในการจัดการภัยพิบัติ ผูบริหารที่จะดําเนิน (เพิ่มเติม)

ปองกันและบรรเทา รวมกับ อปท.ในเขตพื้นที่อําเภอ บรรเทาสาธารณภัยระหวาง อปท. ประชาชน ของอปท.เกิดการสนธิ การจัดตั้งศูนยความ

สาธารณภัย บานไผที่เขารวมเปนสมาชิก ที่เปนสมาชิกเครือขาย ที่ไดรับบริการ ทรัพยากรของ อปท. รวมมือระหวาง อปท.

เกิดการมีสวนรวมของ ในการปองกันและ

ภาคประชาชนในการ บรรเทาสาธารณภัย

ปองกันและบรรเทา ใหเกิดการบรูณาการ

สาธารณภัย ในพื้นที่ รวมกันและการมี

แตละแหง สวนรวม

2 โครงการกอสรางรั้ว  - เพื่อรักษาทรัพยสินของทาง  -ดําเนินการกอสรางรั้วอิฐบลอก 530,000   -         -         รั้วยาว  -ทรัพยสินมีความ เนื่องจากปจจุบันศูนย กอง

ศูนยเรียนรูการ ราชการ และลวดหนาม ยาว 1,281 เมตร 1,281 เมตร ปลอดภัยยิ่งขึ้น เรียนรูแบบผสมผสาน สาธารณสุขฯ

จัดการขยะแบบ พรอมประตูเหล็ก หนองแวงไรมีรั้วลวด (เพิ่มเติม)

ผสมผสานฯ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ หนามที่ไมไดมาตรฐาน

(ที่ดินหนองแวงไร) เทศบาลกําหนด เพื่อใหเกิดความ

ปลอดภัยและได

มาตรฐานจึงดําเนิน

กอสรางรั้วอิฐบล็อก

และลวดหนามพรอม

ประตูเหล็กเพื่อรักษา

ทรัพยสินของทางราชการ

รวม 550,000   -         -         

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการจางบุคคล  -เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล 30,000 -       -       รอยละความ ผูบริหารทราบผลการ เพื่อเปนการปรับปรุง สํานักปลัดฯ

ภายนอกสํารวจความ ตอการบริการดานการรักษาความสะอาด 39 ชุมชน 600ครัวเรือน พึงพอใจของ ประเมินความความ พัฒนาการทํางานและ (เพิ่มเติม)

พึงพอใจของประชาชน  -เพื่อทราบความพึงพอใจของผูปกครอง (5%ของจํานวนครัวเรือน) ประชาชนใน พึงพอใจของ เพิ่มประสิทธิภาพใน

ในการบริหารงาน นักเรียนตอการจัดการเรียนการสอน การบริหาร ประชาชนและนําผล การใหบริการ

ของเทศบาล  -เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชน งานของ ไปกําหนดนโยบาย ประชาชน

ที่มาจับจายซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล เทศบาล แนวทางการพัฒนา

 -เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชน และปรับปรุงงานให

เรื่องไฟฟาแสงสวาง เกิดประสิทธิภาพ

 -เพื่อทราบความพึงพอใจของประชาชน และประสิทธิผลตอ

ตอผลการดําเนินงานโดยรวมของ การดําเนินงานของ

เทศบาลในรอบป 2559 เทศบาล

 -เพื่อใหผูบริหารเทศบาลไดรับทราบ

ผลการประเมินการปฏิบัติงานและการ

ใหบริการของเทศบาลในทุกดานและ

เกิดการพัฒนาและปรับปรุงใหเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผลตอการดําเนิน

งานของเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

2 โครงการตอเติมอาคาร  - เพื่อเปนศูนยบริการคนพิการเทศบาล  -ตอเติมอาคารขนาดกวาง 800,000 - -  -คนพิการ  -คนพิการไดรับความ เพื่อรองรับการให กอง

ไผทองเปนศูนยบริการ เมืองบานไผ 6 เมตร ยาว 12 เมตร ไดรับบริการ สะดวกในการรับบริการ บริการแกคนพิการ สวัสดิการฯ

คนพิการเทศบาลเมือง  -เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการใหบริการ  -กอสรางทางลาด ทั่วถึง  -คนพิการสามารถ เพิ่มประสิทธิภาพ (เพิ่มเติม)

บานไผ แกคนพิการ  -กอสรางหองน้ําคนพิการ  -รอยละ เขาถึงขอมูลขาวสาร ในการใหบริการแก

 -เพื่อรองรับการใหบริการของศูนย  -ระบบไฟฟา ประปา ความพึงพอใจ สิทธิ สวัสดิการตาง ๆ คนพิการและใหคน

บริการคนพิการเทศบาลเมืองบานไผ สุขาภิบาล  เปนตน ของคนพิการ ของคนพิการ พิการสามารถเขาถึง

(รายละเอียดตามแบบ ที่มารับบริการ  -เกิดความเสมอภาค ขอมูลขาวสาร และ

แปลนที่เทศบาลกําหนด) สวัสดิการตาง ๆ ได

3 โครงการปรับปรุง  -เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาใหเหมาะสม ปรับปรุงระบบไฟฟาเปน 70,000        - -  -ระบบไฟฟา  -ระบบไฟฟามีความ เดิมไฟฟาที่ศูนยฯ กอง

ระบบไฟฟาอาคาร กับปริมาณเครื่องใชไฟฟาและปริมาณ  -ระบบไฟฟา 3 เฟส ไดมาตรฐาน เหมาะสมกับการใชงาน เปนมิเตอร 15 A สาธารณสุขฯ

ศูนยบริการสาธารณสุข การใชงานที่เพียงพอตอการใหบริการ  -มิเตอร 30 แอมป จํานวน 1 แหง 7 เฟส ซึ่งไมเหมาะสม (เพิ่มเติม)

เทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 1 ชุด กับการใชงานไฟฟาใน

(ตลาดสดเทศบาล 4 (รายละเอียดตามแบบ ศูนยฯ จึงควรเปลี่ยน

เดิม) แปลนที่เทศบาลกําหนด) เปน 30 A 3 เฟส

4 โครงการจัดซื้อ  - เพื่อเพิ่มบริการการแพทย  -จัดซื้อตูอบสมุนไพร 30,000 - - ตูอบสมุนไพร  -ประชาชนมีการเลือก  -ศูนยบริการฯมีการ กอง

ตูอบสมุนไพรพรอม ทางเลือก แพทยแผนไทย พรอมอุปกรณ ขนาด จํานวน 2 ตู ใชบริการการแพทย บริการนวดแผนไทย สาธารณสุขฯ

อุปกรณ ในศูนยบริการสาธารณสุขฯ 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด ทางเลือกแพทยแผนไทย แตยังขาดตูอบสมุนไพร (เพิ่มเติม)

เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ดูแลรักษาตามระบบ

การแพทยทางเลือก
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

5 โครงการจัดซื้อรถยนต  -เพื่ออํานวยความสะดวก จัดซื้อรถยนตสุขาเคลื่อนที่ตัวรถชนิด 5,500,000 - - จํานวน  -อํานวยความสะดวก เพื่อใหความสะดวกแก กอง

สุขาเคลื่อนที่ แกประชาชนในการใช 6 ลอ  เครื่องยนตดีเซล มีกําลังแรงมา 1 คัน แกประชาชนในการใช ประชาชนในการใช สาธารณสุขฯ

หองสุขานอกพื้นที่ สูงสุดไมนอยกวา 170 แรงมา มีหอง หองสุขานอกพื้นที่ หองสุขานอกพื้นที่ (เพิ่มเติม)

 -เพื่อใหเกิดความสะอาด พนักงานขับรถตอนหนา ภายในมี  -เกิดความสะอาดและ กรณีจัดงานตางๆ ของ

และถูกหลักสุขาภิบาล หองสุขาสําหรับอุจจาระจํานวนไมนอย ถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาล เชน

กวา 6 หอง มีชองสําหรับปจสาวะ งานประเพณี

สําหรับผูชายพรอมที่กั้นจํานวนไมนอย งานโครงการตางๆ

กวา 5 ชอง ติดตั้งระบบเทาชางชวย ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ

ในการค้ํายันทํางานดวยระบบไฮดรอลิก สะอาดและถูกหลัก

ซึ่งกระบอกไฮดรอลิกจะตองมีคุณภาพ สุขาภิบาล

ตามมาตรฐานผูผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ชุดหองสุขาเคลื่อนที่เปนผลิตภัณฑที่ผลิต

และประกอบจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง

ระบบบริหารงานคุณภาพ ในขอบขายการ

บํารุงรักษาและซอมแซม อุปกรณทุกชนิด

เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 โครงการซอมแซมรถ เพื่อชวยเหลือเหตุอัคคีภัย  -เปลี่ยนถึงบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร 700,000       -       -       จํานวน เพิ่มประสิทธิภาพในการ เพื่อใหรถบรรทุกน้ํา สํานักปลัดฯ

บรรทุกน้ําดับเพลิง และเพิ่มประสิทธิภาพของ พรอมติดตั้งอุปกรณปมน้ํา ระบบทอรับ- 1 คัน ปฏิบัติงานในการปองกัน ดับเพลิงมีสภาพพรอม (เพิ่มเติม)

ทะเบียน 82-8693 ยานพาหนะในการออกให สงน้ํา และทาสีใหมทั้งคัน จํานวน 1 คัน ภัยมากยิ่งขึ้น ใชงานไดอยางมี

ขอนแกน บริการบรรเทาความเดือด ประสิทธิภาพ

รอนของประชาชน

7 โครงการปรับปรุงหอง เพื่อปรับปรุงหองพัก ปรับปรุงหองพักเจาหนาที่สถานีดับเพลิง 80,000         -       -       จํานวน ประสิทธิภาพในการ เพื่อใหบานพักเจาหนาที่ สํานักปลัดฯ

พักเจาหนาที่สถานี เจาหนาที่งานปองกันฯ ไผเกา โดยทําการปรับปรุงซอมแซมฝา 1 แหง ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น งานปองกันฯ มีสภาพ (เพิ่มเติม)

ดับเพลิงยอยมิตรภาพ (ชั้น 2) สถานีดับเพลิง เพดาน กระเบื้องหลังคา ผนังกั้นหอง ที่มั่นคง ปลอดภัย

ไผเกา กระเบื้องปูพื้น ระบบไฟฟาแสงสวาง มากยิ่งขึ้น

ประตู หนาตางและราวบันได พรอมงาน

ทาสี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด)

รวม 7,210,000    -       -       
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2559 ป 2560 ป 2561 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  -จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ 9,900  -  - จํานวน การลงเวลาการปฏิบัติ เนื่องจากคณะผูบริหาร สํานักปลัดฯ

สแกนนิ้วมือ  ชนิด การลงเวลาปฏิบัติงานของ ชนิดบันทึกเวลาเขาออกงาน  1 เครื่อง งานของบุคลากรเทศบาล มีนโยบายในการเพิ่ม (เพิ่มเติม)

บันทึกเวลาเขาออกงาน พนักงานเทศบาล ลูกจาง จํานวน  1 เครื่อง มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธฺภาพในการ

และพนักงานจางของ 1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 รวดเร็ว ตรวจสอบได ลงเวลาการปฏิบัติงาน

เทศบาลปองกันการลงเวลา 2)สามารถบันทึกขอมูลได ของบุคลากร โดยใช

แทนกันเพราะโครงสราง 100,000 รายการ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือไมสามารถ 3) หนาจอ LED แตสํานักปลัดฯ ได

ปลอมแปลงได 4)สามารถเชื่อมตอไดลายรูปแบบ มีโครงการในแผน 3 ป

 -เปนเครื่องบันทึกการลง 5)มาพรอมโปรแกรมบริหาร เปนโครงการจัดซื้อ

เวลาการทํางานไดอยาง จัดการเวลาทํางาน เครื่องตอกบัตร จึงตอง

ถูกตอง รวดเร็วแมนยํา 6) ราคาไมรวมคาติดตั้ง เพิ่มเติมแผน โดยจัด

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ ซื้อเครื่องสแกนลาย

นิ้วมือแทน 

2 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก  -เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสาร  -จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 7,000     -       -       จํานวน  -การจัดเก็บเอกสาร เนื่องจากหองรองปลัดฯ สํานักปลัดฯ

บานเลื่อนกระจก ตางๆ ใหเปนระเบียบ ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 หลัง 1 หลัง มีความเปนระเบียบ ยังไมมีตูจัดเก็บเอกสาร (เพิ่มเติม)

ขนาด 5 ฟุต   เรียบรอย สะดวกตอการ เรียบรอย สะดวกตอการ จึงมีความจําเปนตอง

ใชงาน คนหาและใชงาน จัดซื้อสําหรับเก็บเอกสาร

ใหเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอย

รวม 16,900   -       -       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา


	1.ปก
	Sheet1

	2.คำนำสารบัญ
	คำนำ
	คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่


	3.เพิ่มเติมฉบับที่ 3
	บัญชีสรุป
	2.1
	4.1
	4.2
	6.1
	6.2
	9.1(1)
	9.1-(2)
	11.1


