
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5



 

คํานํา 
 

 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.255 9-2561) 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 5 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมฉบับที่ 5 

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนา  
 

1. บัญชีสรปุโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        2 

-ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     2 

                    และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยที่ย่ังยืน 

  -ยุทธศาสตรที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 7 

   

 

 

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

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

แนวทางการพัฒนาที 4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพืนฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมือง 10       16,575,000   -     -          -     -          10      16,575,000    

                               และพืนทีสีเขียว

รวม 10       16,575,000  -     -         -     -         10      16,575,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง 8         320,000       -     -          -     -          8        320,000         

                            และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

รวม 8        320,000      -     -         -     -         8       320,000        

รวมทั้งสิ้น 18       16,895,000  -     -         -     -         18      16,895,000    

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 5

ป 2559 ป 2560 ป 2561

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการปรับปรุง  -เพือใหหนองสิมเปน ทําการขุดลอกหนองสิม กวางประมาณ 500,000     -      -     ความพึงพอใจ  -หนองสิมเปนสถานที  -เพือแกไขปญหา กองชาง

ภูมิทัศนหนองสิม สถานทีมีภูมิทัศน 28.00 เมตร ยาวประมาณ 75.00 เมตร ของประชาชน มีภูมิทัศนทีสวยงาม ความเดือดรอนของ (เพิมเติม)

ทีสวยงาม ลึกประมาณ 3.00 เมตรพรอมปรับปรุง ไมนอยกวา  -มีแหลงกักเก็บนํา ประชาชนเรืองปญหา

 -เพือใหมีแหลงกักเก็บนํา ภูมิทัศน รายละเอียดตามแบบแปลนที รอยละ 80  -หนองสิมมีภูมิทัศนทีดี ภัยแลง

 -เพือแกไขปญหาภัยแลง เทศบาลกําหนด เปนเมืองนาอยู  -เพือปรับปรุงภูมิทัศน

 -สามารถแกไขปญหา ใหสวยงาม

ภัยแลง

2 โครงการกอสรางถนน  -เพือกอสรางถนนใหได โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนจาก 726,000     -      -      -รอยละ10  -มีถนนทีไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ กองชาง

ค.ส.ล.ถนนจากแยกศูนย มาตรฐาน แยกศูนยบานเกิงไปถึงสะพาน(วัดปาปทุม- ของอุบัติเหตุ  -อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของ (เพิมเติม)

บานเกิง ไปถึงสะพาน  -เพือความสะดวกในการ ธรรมวราราม)โดยเริมจากแยกศูนยบานเกิง ลดลง  ใชถนนลดลง ประชาชน

(วัดปาปทุมธรรม- สัญจรไป - มา ไปทางทิศตะวันตกจนถึงสะพาน ทําการ  -ความพึงพอ  -ประชาชนไดรับความ  -มีถนนทีไดมาตรฐาน

วราราม) กอสรางถนน ค.ส.ล.ขนาดกวาง5.00เมตร ใจของ  สะดวกในการสัญจร  -ประชาชนสัญจร

 ยาวประมาณ 225.00 เมตร หนา 0.15 ประชาชน ไป-มา ไป-มา ไดสะดวก

เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.ไมนอยกวา ไมนอยกวา

1,125.00 ตารางเมตร พืนทางลูกรัง หนา รอยละ 80

0.20เมตรพรอมบดอัดแนนไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพ พรอมทอลอด ความยาว 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

8.00 เมตร จํานวน 2จุด รายละเอียดตาม

ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางถนน  -เพือกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 806,000     -      -      -รอยละ10  -มีถนนทีไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอ ทอระบายนําใหได ระบายนํา ค.ส.ล.ถนนทองประเสริฐ ของอุบัติเหตุ  -อุบัติเหตุจากการใชถนน เดือดรอนของ (เพิมเติม)

ระบายนํา ค.ส.ล. มาตรฐาน ซอย10โดยเริมจากแยกถนนทองประเสริฐ ลดลง ลดลง ประชาชน

ถนนทองประเสริฐ   -เพือความสะดวกในการ ซอย 8 ไปทางทิศตะวันตก ทําการกอสราง  -รอยละ 80  -ประชาชนไดรับความ  -มีถนนทีไดมาตรฐาน

ซอย 10 สัญจรไป - มา ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ของระบบ สะดวกในการสัญจรไป-มา  -ประชาชนสัญจร

 -เพือแกไขปญหานําทวม ยาวประมาณ 137.00 เมตร หนา 0.15 ระบายนําดีขึน  -ระบบระบายนําดีขึน ไป-มา ไดสะดวก

ขังและระบบระบายนํา เมตร หรือพืนที ค.ส.ล.ไมนอยกวา  -ความพึงพอ  -ลดปญหานําทวมขัง

ไดดีขึน 411.00 ตารางเมตร พืนทางเดิมปรับ ใจของ  -ลดปญหานําสงกลินเหม็น

เรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพพรอม ประชาชน

ทอระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3  ขนาด ไมนอยกวา

 Ø 0.40 เมตร  บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ รอยละ 80

ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

 ความยาวทอรวมบอพักทังสองขาง ยาว

ประมาณ 274.00 เมตร  รายละเอียด

ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

4 โครงการกอสรางทอ เพือเพิมประสิทธิภาพใน ทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล. 2,508,000  -      -      -รอยละ10  -มีถนนทีไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ กองชาง

ระบายนํา ค.ส.ล. ถนน การระบายนําและแกไข ถนนเขาวัดปาชัยวารินทรโดยเริมจาก ของอุบัติเหตุ  -อุบัติเหตุจากการใชถนน เดือดรอนของ (เพิมเติม)

เขาวัดปาชัยวารินทร ปญหานําทวมขัง ถนนแจงสนิท ไปทางทิศเหนือ กอสราง ลดลง ลดลง ประชาชน

ทอระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน3 ขนาด Ø  -ความพึงพอ  -ประชาชนไดรับความ  -มีถนนทีไดมาตรฐาน

0.60 เมตร บอพักค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 ใจของ สะดวกในการสัญจรไป-มา  -ประชาชนสัญจร

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม ประชาชน  -ระบบระบายนําดีขึน ไป-มา ไดสะดวก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

บอพักยาวประมาณ 681.00 เมตร ไมนอยกวา  -ลดปญหานําทวมขัง

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล รอยละ 80  -ลดปญหานําสงกลินเหม็น

กําหนด

5 โครงการกอสรางทอ  -เพือกอสรางทอระบาย โดยทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล. 458,000     -      -      -รอยละ10  -ระบบการระบายนํา  -แกไขปญหาความ กองชาง

ระบายนํา ค.ส.ล. นําใหไดมาตรฐาน ซอยอามาอพารทเมนต โดยเริมจากถนน ของอุบัติเหตุ ดีขึน เดือดรอนของ (เพิมเติม)

ซอย อามาอพารทเมนต  -เพือแกไขปญหานําทวม เจาเงาะ ไปทางทิศเหนือ (ซอยตัน) ทําการ ลดลง  -ลดปญหานําทวมขัง ประชาชน

(ขางรานชาบูอินด)ี ขังและระบบระบายนํา กอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3  -ความพึงพอ  -ลดปญหานํากลินเหม็น  -มีถนนทีไดมาตรฐาน

ไดดีขึน  ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ใจของ  -ประชาชนสัญจร

ทุกระยะประมาณ10.00เมตร พรอมรางวี ประชาชน ไป-มา ไดสะดวก

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทังสองขาง ไมนอยกวา

ยาวประมาณ 218.00 เมตร รายละเอียด รอยละ 80

ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

รวม 4,998,000 -     -     



5

ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม
1 โครงการกอสรางทอ  -เพือกอสรางทอระบายนํา  - ทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล. 1,090,000    -      -     ทอยาวประมาณ  -ประชาชนไดรับ เพือใหถูกตองตามหลัก กองชาง

ระบายนํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน โดยเริมจากสามแยกถนนยิงยง-หนองลุมพุก 1,080.00 ม. ประโยชนในการ วิศวกรรม Zแกไข

ถนนหนองลุมพุก  -เพือแกไขปญหานําทวมขัง ไปทางทิศตะวันตก กอสรางทอระบายนํา สัญจรผานไป - มา หนาที

ซอย 2 และระบบระบายนําไดดีขึน อัดแรงชัน 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก  -ระบบระบายนําดีขึน 3-13
 ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอม สะดวกและปลอดภัย โครงการ
รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก ที 9)

ทังสองขางยาวประมาณ 350.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม

ทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล. ถนน 1,728,000    -      -      -รอยละ10ของ  -มีถนนทีไดมาตรฐาน

หนองลุมพุก ซอย 2 โดยเริมจากแยกถนน อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใช

หนองลุมพุก ไปทางทิศตะวันออก ถึงถนน  -รอยละ 80 ถนนลดลง

ยิงยงหนองลุมพุก ทําการกอสรางทอระบาย ของระบบ  -ประชาชนไดรับความ

นํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน3 ขนาด Ø 0.60เมตร ระบายนําดีขึน สะดวกในการสัญจรไป-มา

บอพักค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ10.00เมตร  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายนําดีขึน

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก ของประชาชน  -ลดปญหานําทวมขัง

ยาวประมาณ  540.00 เมตร ไมนอยกวา  -ลดปญหานําสงกลินเหม็น

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล รอยละ 80

กําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม
2 โครงการเปลียนหลอด  -เพือเพิมแสงสวางและ  -โดยทําการเปลียนหลอดไฟฟาประหยัด 500,000       -      -     จํานวน 52 โคม  -เพิมแสงสวางและอํานวย เพือใหสถานทีดําเนินการ กองชาง

ไฟประหยัดพลังงาน อํานวยความสะดวกในการ พลังงานชนิด LED ขนาด 60 w บริเวณ ความสะดวกในการเดิน ถูกตอง (แกไขแผน

ชนิด LED เดินทางมาซือสินคาและ ถนนสมาสบํารุง  ถนนราษฎรธุรกิจ และ ทางมาซือสินคา และ พัฒนาสามป

สัญจนไป-มา ตอนกลางคืน ถนนประพันธพัฒนา จํานวน 52 โคม สัญจรไป-มา ตอนกลางคืน (พ.ศ.2559-
พรอมระบบควบคุม 2561)แกไข/

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม เปลียนแปลง

 -โดยทําการเปลียนหลอดไฟฟาประหยัด ความพึงพอใจ  -เพิมแสงสวางและอํานวย /เพิมเติม

พลังงานชนิด LED ขนาด 60 w บริเวณ ของประชาชน ความสะดวกในการเดิน ฉบับที 3

ถนนสมาสบํารุง  ถนนราษฎรธุรกิจ ไมนอยกวา ทางมาซือสินคา หนาที 4

ถนนประพัทธบํารุง ถนนราชนิกูล รอยละ 80  -ประชาชนไดรับความ โครงการที3)

ถนนมนตรี จํานวน 52 โคม สะดวกและความ

พรอมระบบควบคุม ปลอดภัยในการสัญจร

ไป-มา ในเวลากลางคืน

3 ขอความเดิม ขอความเดิม - รอยละ 10 - มีถนนที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหถูกตองตามหลัก กองชาง

โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบาย 1,631,000    ของอุบัติเหตุลดล- อุบัติเหตุจากการใช วิศวกรรม (แกไข

ค.ส.ล.พรอมทอระบาย ทอระบายน้ําใหได น้ําซอยแยกซอยศาลเจาดานทิศใต โดยเริ่ม  - รอยละ 80 ขอ ถนนลดลง หนาที่

น้ํา ซอยแยก มาตรฐาน จากโครงการเดิมไปทางทิศใต ผิวจราจร ระบบระบายน้ําดี- ประชาชนไดรับความ 3-15

ซอยศาลเจาดานทิศใต  - เพื่อความสะดวกในการ ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร - ความพึงพอใจขสะดวกในการสัญจรไป-มา โครงการ

(ซอยหนาบานพอส)ี สัญจรไป - มา ความยาวประมาณ237.00 เมตร หรือพื้นที่ ประชาชนไมนอย- ระบบระบายน้ําดีขึ้น ที่ 14)

(ชุมชนซอยศาลเจา) -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ค.ส.ล. ไมนอยกวา711.00 ตารางเมตร กวารอยละ 80 - ลดปญหาน้ําทวมขัง

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น พื้นทางลูกรังบดอัดแนนหนา 0.20 เมตร -  ลดปญหาน้ําสง

พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง กลิ่นเหม็น

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาว

ประมาณ  474.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศาบาลกําหนด

ขอความใหม ขอความใหม

โครงการกอสรางถนน 1,474,000    

ค.ส.ล. พรอมทอ

ระบายน้ําซอยแยก

ซอยศาลเจาดานทิศใต

(ซอยหนาบานพอส)ี

ขอความเดิม

4 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ชวงที่ 1  ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 6,280,000    - รอยละ10ของ - มีถนนที่ไดมาตรฐาน เพื่อใหถูกตองตามหลัก กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบาย ทอระบายน้ําใหได 0.15 เมตร  กวางประมาณ  5.00 เมตร อุบัติเหตุลดลง - อุบัติเหตุจากการใช วิศวกรรม (แกไข

น้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธิ์ชัย มาตรฐาน ยาวประมาณ   214.00  เมตร  หรือพื้นที่  -รอยละ80ของ ถนนลดลง หนาที่

(เริ่มจากศูนยวิทยา-  -เพื่อความสะดวกในการ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,070 ตารางเมตร  ระบบระบายน้ํา - ประชาชนไดรับความ 3-48

ศาสตรเพื่อการเรียนรู สัญจรไป - มา พื้นทางเดิมบดอัดแนนหนา 0.02 เมตรและ ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา โครงการ

ถึงโรงเรียนเทศบาล  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 - ความพึงพอใจ - ระบบระบายน้ําดีขึ้น ที่  106)

บานไผ) และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร บอพัก ของประชาชน - ลดปญหาน้ําทวมขัง

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ไมนอยกวา -  ลดปญหาน้ําสง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอระบายน้ํา รอยละ 80 กลิ่นเหม็น

รวมบอพักและรางวีทั้งสองขางความยาว

รวมประมาณ  428.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ชวงที่  2  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60 เมตร  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ

ประมาณ  10.00 เมตร พรอมรางวีค.ส.ล.

ความยาวทอระบายน้ํารวมบอพักและรางวี

ทั้งสองขาง ความยาวรวมประมาณ 280.00

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

ชวงที่  3  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง

1.00 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ความยาว

ทอรวมบอพัก ความยาวรวมประมาณ 

429.00 เมตร พรอมเทคอนกรีตซอมผิว

จราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร พื้นที่ค.ส.ล.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

ไมนอยกวา 417.00 ตารางเมตร พื้นทาง

ลูกรังบดอัดแนน  หนา 0.20 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

ขอความใหม

ชวงที่ 1  ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา

0.15 เมตร  กวางประมาณ  5.00 เมตร 

ยาวประมาณ   214.00  เมตร  หรือพื้นที่

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,070 ตารางเมตร  

พื้นทางเดิมบดอัดแนน  หนา 0.20 เมตร

และกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง

ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง  0.60  เมตร 

บอพัก ค.ส.ล.  ทุกระยะประมาณ  10.00 

เมตร  พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอ

ระบายน้ํารวมบอพักและรางวีทั้งสองขาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

ความยาวรวมประมาณ  428.00  เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

ชวงที่  2  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง

0.60เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ

10.00 เมตร พรอมรางวีค.ส.ล. ความยาว

ทอระบายน้ํารวมบอพักและรางวีทั้งสองขาง

ความยาวรวมประมาณ  280.00  เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

ชวงที่  3  ทําการกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3  ขนาดเสนผาศูนยกลาง

1.00 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ฝาตะแกรงเหล็ก

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ความยาว

ทอรวมบอพัก ความยาวรวมประมาณ 

429.00 เมตร พรอมเทคอนกรีตซอมผิว

จราจร ค.ส.ล.หนา 0.15  เมตร  พื้นที่ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิงแวดลอม เพือการอาศัยทียังยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 417.00 ตารางเมตร 

พื้นทางลูกรังบดอัดแนน  หนา 0.20 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

ขอความเดิม

5 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,643,000     -รอยละ80ของ  - ระบบการระบายน้ํา เพื่อใหถูกตองตามหลัก กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน ถนนเจริญสุข โดยเริ่มจากถนนโนนสวาง ระบบระบายน้ํา ดีขึ้น วิศวกรรม (แกไข

ถนนเจริญสุข 2  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ไปทางทิศตะวันออก ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ดีขึ้น - ลดปญหาน้ําทวมขัง หนาที่

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก - ความพึงพอใจ - ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น 3-25

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

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ไมนอยกวา ที่  39)

ยาวประมาณ 714.00 เมตร รายเอียดตาม รอยละ 80

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

ขอความใหม

1,595,000   

รวมทั้งสิ้น 11,577,000  
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการฝกอบรมและ  -เพื่อสงเสริมบทบาทสตรีใหรูจัก สตรีในเขตเทศบาล 30,000  -  - กลุมสตรี  - กลุมสตรีสามารถรูหนาที่และ  - สงเสริมบทบาทสตรี กอง

ทัศนะศึกษาดูงานสงเสริม หนาที่และบทบาทในการมีสวนรวม เมืองบานไผ  รูบทบาท บทบาทในการมีสวนรวมภาครัฐ ใหรูจักหนาที่และบท สวัสดิการฯ

บทบาทสตรี ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ทั้ง 39 ชุมชน หนาที่ของ เอกชน และภาคประชาชนสราง บาทในการมีสวนรวม (เพิ่มเติม)

สรางเสริมภาวะผูนําดานสตรี ในหลัก ตนเอง เสริมภาวะการเปนผูนําดานสตรี กับภาครัฐ เอกชนและ

ธรรมาภิบาล (Good Governant) จํานวน 1 กลุม ในการใชหลักของธรรมาภิบาล ภาคประชาชน

และสงเสริมการทํางานเปนทีม การมี  - กลุมสตรีเกิดการมีสวนรวม  - ตองการสรางเสริม

สวนรวมและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถพัฒนาตนเองใหมี ภาวะการเปนผูนําของ

พรอมพัฒนาสตรีใหมีศักยภาพและ ศักยภาพ สตรี

เกิดความเขมแข็ง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2559-2561) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 5

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

2 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ- การจัดงานประเพณี 60,000  -  - จํานวน 1 ครั้ง  -ประเพณีทองถิ่นไดรับการ ดวยกรมสงเสริมฯ ไดมี กอง

บุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ ตะไลยักษ บุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ อนุรักษสืบตอไป หนังสือสั่งการใหระงับ การศึกษา

ประจําป 2559  -เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี ของชุมชนหนองลุมพุก  -เยาวชนคนรุนหลังไดเห็นความ การเบิกจายเงินอุดหนุน

(ชุมชนหนองลุมพุก) วัฒนธรรมสืบไป สําคัญของงานประเพณีทองถิ่น ใหแกวัดและตาม พ.ร.บ

 -เกิดความสามัคคีในชุมชน เทศบาล พ.ศ.2496

ม.50(8) เทศบาลมีหนา

ที่บํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

เพื่อเปนการอนุรักษ

การจัดงานประเพณีบุญ

บั้งไฟ-ตะไลยักษของ

ชุมชนใหคงอยูเทศบาลฯ

จึงขอเพิ่มเติมโครงการ

ดังกลาว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

3 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ- การจัดงานประเพณี 100,000  -  - จํานวน 1 ครั้ง  -ประเพณีทองถิ่นไดรับการ ดวยกรมสงเสริมฯ ไดมี กอง

บุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ ตะไลยักษ บุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ อนุรักษสืบตอไป หนังสือสั่งการใหระงับ การศึกษา

ประจําป 2559  -เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี ของชุมชนหมูสี่พัฒนาและ  -เยาวชนคนรุนหลังไดเห็นความ การเบิกจายเงินอุดหนุน

(ชุมชนหมูสี่พัฒนา และ วัฒนธรรมสืบไป ชุมชนโพธิ์สวรรค สําคัญของงานประเพณีทองถิ่น ใหแกวัดและตาม พ.ร.บ

ชุมชนโพธิ์สวรรค)  -เกิดความสามัคคีในชุมชน เทศบาล พ.ศ.2496

 -เปนการอนุรักษประเพณี ม.50(8) เทศบาลมีหนา

วัฒนธรรมสืบไป ที่บํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

เพื่อเปนการอนุรักษ

การจัดงานประเพณีบุญ

บั้งไฟ-ตะไลยักษของ

ชุมชนใหคงอยูเทศบาลฯ

จึงขอเพิ่มเติมโครงการ

ดังกลาว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

4 โครงการแขงขันสวดมนต  -เพื่อจัดการแขงขันสวดมนตหมู จัดการแขงขันสวดมนต 50,000  -  - จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชน ประชาชน ไดฝกฝน ดวยกรมสงเสริมฯ ไดมี กอง

หมูทํานองสรภัญญะ ทํานองสรภัญญะ หมูทํานองสรภัญญะ การสวดมนตทํานองสรภัญญะ หนังสือสั่งการใหระงับ การศึกษา

ประจําป 2559  -เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี ของชุมชนปอบิด  -เยาวชน ประชาชน ไดรับการ การเบิกจายเงินอุดหนุน

(ชุมชนปอบิด) วัฒนธรรมสืบไป ปลูกฝงคุณธรรม และขนบธรรม- ใหแกวัดและตาม พ.ร.บ

เนียมและประเพณีของไทย เทศบาล พ.ศ.2496

 -มีการอนุรักษประเพณี ม.50(8) เทศบาลมีหนา

วัฒนธรรมสืบไป ที่บํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

เพื่อเปนการอนุรักษ

และฟนฟูศิลปะ จารีต

ประเพณี จึงขอเพิ่มเติม

โครงการดังกลาว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

5 โครงการแขงขันสวดมนต  -เพื่อจัดการแขงขันสวดมนตหมู จัดการแขงขันสวดมนต 20,000  -  - จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชน ประชาชน ไดฝกฝน ดวยกรมสงเสริมฯ ไดมี กอง

หมูทํานองสรภัญญะ ทํานองสรภัญญะ หมูทํานองสรภัญญะ การสวดมนตทํานองสรภัญญะ หนังสือสั่งการใหระงับ การศึกษา

ประจําป 2559  -เพื่อเปนการอนุรักษประเพณี ของชุมชนบานไผพัฒนา  -เยาวชน ประชาชน ไดรับการ การเบิกจายเงินอุดหนุน

(ชุมชนบานไผพัฒนา) วัฒนธรรมสืบไป ปลูกฝงคุณธรรม และขนบธรรม- ใหแกวัดและตาม พ.ร.บ

เนียมและประเพณีของไทย เทศบาล พ.ศ.2496

 -มีการอนุรักษประเพณี ม.50(8) เทศบาลมีหนา

วัฒนธรรมสืบไป ที่บํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

เพื่อเปนการอนุรักษ

และฟนฟูศิลปะ จารีต

ประเพณี จึงขอเพิ่มเติม

โครงการดังกลาว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

6 โครงการประกวดคําผญา  -เพื่อประกวดคําผญา จัดการประกวดคําผญา 20,000  -  - จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชน ประชาชน ไดฝกฝน ดวยกรมสงเสริมฯ ไดมี กอง

ประจําป 2559  -เพื่ออนุรักษและฟนฟูศิลปะ จารีต ใหแกเยาวชน และ การเขียนและอานคําผญา หนังสือสั่งการใหระงับ การศึกษา

(ชุมชนประเสริฐแกว และ ประเพณีทองถิ่น ประชาชน  -เยาวชน ประชาชน ไดรับการ การเบิกจายเงินอุดหนุน

ชุมชนหลักสิบสี่) ชุมชนประเสริฐแกว และ ปลูกฝงคุณธรรมและขนบธรรม- ใหแกวัดและตาม พ.ร.บ

ชุมชนหลักสิบสี่ เนียมประเพณีของไทย เทศบาล พ.ศ.2496

 -มีการอนุรักษและฟนฟูศิลปะ ม.50(8) เทศบาลมีหนา

จารีต ประเพณีทองถิ่น ที่บํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

เพื่อเปนการอนุรักษ

และฟนฟูศิลปะ จารีต

ประเพณี จึงขอเพิ่มเติม

โครงการดังกลาว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

7 โครงการปฏิบัติธรรม  -เพื่อจัดการปฏิบัติธรรม บําเพ็ญกุศล จัดการปฏิบัติธรรมบําเพ็ญ 20,000  -  - จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชน ประชาชน ไดแสดง ดวยกรมสงเสริมฯ ไดมี กอง

บําเพ็ญกุศลรําลึกบูรพา รําลึกบูรพาจารยอดีตเจาอาวาสวัดปา กุศล ใหแกเยาวชน และ ความกตัญูกตเวทีตอผูมี หนังสือสั่งการใหระงับ การศึกษา

จารยอดีตเจาอาวาส สุมนามัย ประชาชน พระคุณ การเบิกจายเงินอุดหนุน

ประจําป 2559 ของชุมชนสุมนามัย  -เยาวชน ประชาชน ใชธรรมะ ใหแกวัดและตาม พ.ร.บ

(ชุมชนสุมนามัย) ในการดําเนินชีวิต เทศบาล พ.ศ.2496

ม.50(8) เทศบาลมีหนา

ที่บํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

เพื่อเปนการอนุรักษ

และฟนฟูศิลปะ จารีต

ประเพณี จึงขอเพิ่มเติม

โครงการดังกลาว
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

8 โครงการแสงธรรมนําชีวิต  -เพื่อจัดการฝกปฏิบัติธรรม การจัดการฝกปฏิบัติธรรม 20,000  -  - จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชน ประชาชน ใชธรรมะ ดวยกรมสงเสริมฯ ไดมี กอง

ประจําป 2559 ใหแกเยาวชน ประชาชน ในการดําเนินชีวิต หนังสือสั่งการใหระงับ การศึกษา

(ชุมชนศาลเจา, ของชุมชนศาลเจา,  -พระพุทธศาสนาไดรับการ การเบิกจายเงินอุดหนุน

ชุมชนโนนสะอาด, ชุมชนโนนสะอาด, ทนุบํารุงสืบไป ใหแกวัดและตาม พ.ร.บ

ชุมชนพระธรรมสาร, ชุมชนพระธรรมสาร, เทศบาล พ.ศ.2496

ชุมชน บขส.) ชุมชน บขส. ม.50(8) เทศบาลมีหนา

ที่บํารุงศิลปะ จารีต

ประเพณี ภูมิปญญา

ทองถิ่นและวัฒนธรรม

อันดีงามของทองถิ่น

เพื่อเปนการอนุรักษ

และฟนฟูศิลปะ จารีต

ประเพณี จึงขอเพิ่มเติม

โครงการดังกลาว

รวม 320,000    -     -     
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