


 

คํานํา 

 

  แผนพฒันาสามป(พ.ศ.25 60-2562) ของเทศบาลเมืองบานไผ   ไดจัดทําขึ้นภายใต

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย  การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2548   

ซึ่งไดกําหนดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล โดยใหยึดกรอบนโยบายของรัฐ แผนยุทธศาสตร

การพัฒนาของกลุมจังหวัด(กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ ไดแกรอยเอ็ด,ขอนแกน,มหาสารคาม,กาฬสินธุ)  

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดขอนแกน และอําเภอบานไผ เพื่อใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ มีความสอดคลอง และมีทิศทางการพัฒนาไปในทางเดียวกัน ซึ่งแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ.25 60-2562) จะเปนแผนพัฒนาที่จะนําไปสูการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล        

เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน ความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

  แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่จะกําหนดแนวทางในการพฒันา  ในรูปแบบของกิจกรรม/

โครงการ  และเปนกรอบในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของเทศบาลในแตละป  ซึ่งจะ

ประกอบไปดวย แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ  และโครงการที่มีรายละเอียดชัดเจน และเปน

แผนพัฒนาที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชน ประชาคมทองถิ่น ประธานชุมชนทุกชุมชน     

หนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ภาคประชาชน  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล  ที่ไดเขามามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาล  จนทําใหแผนสามปสําเร็จลงไดดวยด ี
 

  คณะผูบริหารเทศบาลหวังเปนอยางย่ิงวา โครงการตางๆ  ที่บรรจุไวในแผนพัฒนาสามป   

จะสามารถแกไขปญหาความเดือดรอน  และความตองการของประชาชนได  และจะทําใหทองถิ่นมีความ

เจริญกาวหนา  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอไป  คณะผูบริหารและคณะผูจัดทําแผนของเทศบาล

เมืองบานไผ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีย่ิง 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

 

 
 



ส่วนที่ 1   
บทน า 

 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามป ี
 

                 แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ /กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ /กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือ ให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด 
 

 นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
กล่าวคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท า
งบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 
 แผนภาพที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับแผนพัฒนาสามป ี

 
 

วิสัยทัศน์ท้องถิ่น 
 

 
           

          จดุมุง่หมายการพัฒนา    จุดมุ่งหมายการพัฒนา           จดุมุง่หมายการพัฒนา 
 
  
  

 
    

     ยุทธศาสตร์                 ยุทธศาสตร์              ยุทธศาสตร์            ยุทธศาสตร์ 
 
     
 
 

แนวทางการพัฒนา           แนวทางการพัฒนา          แนวทางการพัฒนา  
 
 
 
 

       โครงการ      โครงการ      โครงการ 
 

   
 - กิจกรรมที่ 1   - กิจกรรมที่ 1   - กิจกรรมที่ 1 

     - กิจกรรมที่ 2   - กิจกรรมที่ 2   - กิจกรรมที่ 2 



   - กิจกรรมที่ 3        - กิจกรรมที่ 3 
   - กิจกรรมที่ 4  
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              “แผนพัฒนาสามปี”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน /โครงการพัฒนา
ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี
โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 
              ดงันัน้ โครงการทีบ่รรจอุยู่ในแผนพัฒนาสามป ี โดยเฉพาะในแผนประจ าปแีรกของห้วงระยะเวลา
สามปีนั้นควรมีสภาพความพร้อมอย่างน้อย  2 ประการ คือ 

1. มีความแน่นอนของกิจกรรมที่จะด าเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเป็นไปได้ของ 
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชน์สาธารณะที่จะได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยู่ในแผนประจ าปีแรกของห้วงระยะเวลาสามป ีควรมีความพร้อมในเรื่องรูปแบบ  
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อให้สามารถก าหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะน าไปใช้จัดท า  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 

 แผนพัฒนาสามปี  มีลักษณะกว้าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นเอกสารที่แสดงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนสู่การพัฒนา 
2. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
3. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน

และมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ด าเนินการ 
4. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะด าเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามป ี
5. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กับงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี
  1. เพื่อเป็นการเช่ือมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
  2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในระยะเวลาสามปี 
ที่มีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของเทศบาล 
  3.  เพื่อเป็นการเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุไว้ในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ 
 

1.3  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามป ี



 หลังจากที่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์     
แล้วจะต้องถึงขั้นตอนในการแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท า
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปด าเนินการ 7 ขั้นตอน ดังนี ้
 

ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาควรเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อชี้แจง

วัตถุประสงค์ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจ         
ที่จะต้องด าเนินการต่อไป  และด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ห้วงปี พ .ศ 2560 ถึง 2562  
ผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  โครงการดังกล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากร
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  และก าหนดปฏิทินการท างานไว้อย่างชัดเจน  

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  ได้แก่  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  หน่วยงานภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาคมท้องถิ่น 
 

1-3 
 

ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
1. ในขั้นตอนน้ี  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัญหาความต้องการ    
ของท้องถิ่น  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศ  กรม กลุ่มจังหวัด จังหวัด /อ าเภอ แผนชุมชนและ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ประชาคมท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณา  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีใน     
ครั้งแรก  ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว  คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควร
น ามาใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดท าโครงการ /กิจกรรม       
ในแผนพัฒนาสามปีต่อไปแต่ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนาสามปีครั้งต่อไป  (เมื่อครบรอบหนึ่งปี ) ให้เวที       
การประชุมร่วมพิจารณาทบทวนดูว่าจากยุทธศาสตร์  แนวทางการพัฒนาที่ได้คัดเลือกและโครงการ /กิจกรรม    
ที่ก าหนดไว้  ยังมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนน้ีในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีในปีต่อไปจะสามารถ
คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ที่จะน ามาใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปีก็ได้  
รวมทั้งก าหนด โครงการ/กิจกรรม  ที่จะเพ่ิมเติมหรือตัดทอนลงได ้

3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ /กิจกรรม
อะไรบ้างที่ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็น
กรอบในการพัฒนา 

4. โครงการ /กิจกรรมที่พิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นในขั้นตอนน้ีจะต้องมีการ
ด าเนินการดังนี ้                                                                                                                                                                 
                (1)  พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา    
เช่น ใน “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ”  ได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสินค้า    
หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์”  โดยเวทีการประชุมร่วมได้ก าหนด “โครงการพัฒนาด้านการตลาดฯ”  ซึ่งอาจจะ



มีความสัมพันธ์กับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ”  ซึ่งได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  ศิลปะ  วัฒนธรรม ”  โดยได้ก าหนด  “โครงการปรับปรุง  สถานที่ประวัติศาสตร์
และโบราณสถาน”  หากพิจารณาแล้ว  จะเห็นได้ว่าโครงการทั้งสองที่มาจาก  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตร์กัน  แต่มีความเชื่อมโยงและสนับสนุนกันได้ในเชิงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน  โดยการน า
ผลิตภัณฑ์มาขายให้นักท่องเที่ยว  ซึ่งหากก าหนดในแผนพัฒนาสามปีแล้ว  จะต้องก าหนดห้วงเวลา             
การด าเนินงานที่สอดรับกัน 
                       (2)  ให้พิจารณาน าโครงการ /กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถใน          
การด าเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาสามป ี

(3)  มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามปี ได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดล าดับโครงการไว้เพื่อท าแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไป
ด้วย เนื่องจากในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจะต้องใช้เวลา
ต่อเนื่องนานกว่าสามปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดท าโครงการ /
กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดท าแผนพัฒนา
สามปีได้ เช่น โครงการจัดการขยะมูลฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลาย  ที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง   
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       (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการมีความหลากหลาย ดังน้ัน ในขั้นของการ
พิจารณาก าหนดกิจกรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 งบประมาณรายรับ  รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมด าเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการด าเนินการ 

ในเรื่องน้ันๆ เมื่อพิจารณาด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้วจะต้องแยกประเภทของโครงการออก อย่างน้อย 3 ประเภท  คือ 
(1)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  กล่าวคือ  มีขีดความสามารถ      

ทั้งทางด้านก าลังเงิน  ก าลังคน  วัสดุอุปกรณ์  และความรู้ทางด้านการบริหารจัดการที่จะด าเนินการได้เอง 
(2)  โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ  เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  เนื่องจากเป็นงานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่  แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ไม่สามารถหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการ  จึงมอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการแทนโดยการตั้งงบประมาณ
เป็นเงินอุดหนุนให้ตามระเบียบวิธีการของทางราชการ  

(3) โครงการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ทั้งราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเน่ืองมาจากเป็นโครงการขนาดใหญ่  หรือเป็นโครงการ            
ที่หน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยปฏิบัติและมีหน้าที่จัดบริการสาธารณะดังกล่าวอยู่แล้ว  ทั้งนี้  รวมถึงโครงการ



เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยู่แล้ว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนต้องอยู่ในเง่ือนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกล่าว) 
 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น        

ด าเนินการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บ
รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว  ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  
ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ  ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด  เพื่อเป็น
ข้อมูลที่จะน ามาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม ได้อย่างถูกต้อง  
               2. การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก คือ 

(1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
(2) การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(3) การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
(4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี   

 โดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม   ดังนี้  
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและน าเสนอ   

ที่ประชุมซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมา โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 
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2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมตามข้อ  1  ร่วมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม /
ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี (ในกรณีดังกล่าวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีก็ได้ ในกรณีที่เห็นว่ามียุทธศาสตร์การพัฒนาใดที่ยังไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์        
การพัฒนาแต่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องก าหนดขึ้นใหม่ก็อาจก าหนดขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ต้องแสดงให้เห็นถึง
เหตุผลและวัตถุประสงค์ที่มีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน และวิสัยทัศน์การพัฒนา
ท้องถิ่น (และน าไปปรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป) 

 3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 



 ภายใต้ยุทธศาสตร์จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความส าคัญความจ าเป็นเร่งด่วน       
มากน้อยแตกต่างกัน ที่ประชุมตามข้อ 1 จะต้องร่วมกันจัดเรียงล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา     
การจัดล าดับความส าคัญดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าแนวทางการพัฒนาที่ถูกจัดล าดับความส าคัญอยู่ในล าดับ
หลังๆ จะไม่ต้องน ามาปฏิบัติเพราะการที่จะก าหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ได้รับการพิจารณาแล้วว่า
ต้องด าเนินการ  แต่ในห้วงระยะเวลาสามปีของแผนพัฒนาสามปีนั้นอาจมีแนวทางที่จ าเป็นต้องน ามาเน้น       
การปฏิบัต ิ
 4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี 
 หลังจากจัดล าดับแนวทางการพัฒนาแล้ว ที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะน าแนวทางการพัฒนา
เหล่านั้นมาด าเนินการ  แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้นควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเพราะ     
ในการจัดล าดับความส าคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก 
 

ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
    หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์

ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี   
โดยน าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  บางครั้งองค์กร -
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ขั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์       
การพัฒนาท้องถิ่นแล้วแต่อาจน ามาปรับให้ชัดเจนและสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงสามปี   

            ในขั้นตอนนีท้ี่ประชมุจะร่วมกนัพิจารณาก าหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา ที่จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางที่คัดเลือก  และโดยที่กิจกรรมที่จะด าเนินการย่อมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุม
จะต้องพิจารณาในประเด็นดังต่อไปน้ีด้วยคือ 

(1) พิจารณากิจกรรมที่ต้องด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ก าหนด
อย่างรอบคอบ  เพื่อให้ได้โครงการ / กิจกรรมที่ครบถ้วน  ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ /กิจกรรมที่องค์กรปกครอง -
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการเอง  โครงการ /กิจกรรมที่ร่วมด าเนินการกับหน่วยงานอ่ืน  หรือโครงการ /กิจกรรม         
ที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการ พิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใต้
แนวทางเดียวกันและระหว่างแนวทางการพัฒนา 

(2) พิจารณาถึงความเชื่อมโยงของกิจกรรมทั้งในด้านกระบวนการด าเนินงานและในด้านของ     
ผลการด าเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่างๆ  ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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(3) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะด าเนินการ 
 



ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการในด้านเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ์  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษารายละเอียดของกิจกรรม    
ที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ต่อไป 
 

ขั้นตอนที่ 6 การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี 
 1. จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  รวมไปถึงการรับทราบปัญหาความต้องการ      
แล้วน าไปเป็นข้อมูลในการจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อให้สามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น        
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี โดยมี      
เค้าโครง ประกอบด้วย 5 ส่วน ดังนี ้
            ส่วนที่  1   บทน า 
            ส่วนที่  2   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ส่วนที่  3   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
            ส่วนที่  4   สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
            ส่วนที่  5   บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้ว  
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 

 

ขั้นตอนที่ 7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่น
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีและน าไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศ
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
 

1.4  ประโยชน์ของแผนพัฒนาสามปี 
 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจก าหนด           
แนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารจัดการของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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 ทรัพยากรการบริหาร  โดยทั่วไปประกอบด้วย 
 เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และแหล่งงบประมาณภายนอก 
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายด้วย 

              คน  ซึ่งหมายความรวมตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ทุกระดับ  ซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ และทัศนคติ  ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องน าศักยภาพของก าลังคนเหล่านั้นมาใช้ รวมทั้งต้องพัฒนาก าลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน      
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถ้าพิจารณาในความหมายอย่างกว้างขงวางและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย 

  วัสดุอุปกรณ์  หมายถึง เครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้   
ในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์  ให้มีความทันสมัย     
เพื่อรองรับความก้าวหน้าของสังคมโดยส่วนรวมได้อย่างเท่าทัน  และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 

 

 การบริหารจัดการ  เป็นสิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีสภาพการพัฒนาอย่างยั่งยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 

แผนภาพที่  2 วงรอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามป ี
 

                                                                  
ปี  พ.ศ. 

ประเภทแผนพัฒนา 

พ.ศ.25…….. 
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (2556 – 2560) 
1) เตรียมการจัดท าแผน 
2)    ใช้บังคับ 

            

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (2561 – 2565) 
3)     เตรียมการจัดท าแผน 
4)     ใช้บังคับ 

            

แผนพัฒนาสามปี 
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 
หมายเหตุ   มีการทบทวนและขยายแผนทุกปี 
 

--- --- --- 

           



 

 
สวนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 
 

 

 

 

 
 



 

สวนที่ 2 

สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน ในปที่ผานมา 
 

2.1  การสรุปสถานการณพัฒนา (การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)   
      

 1. จุดแข็ง (S หรือ Strengths) หมายถึง ปจจัยตางๆภายในองคกร ที่ทําใหเกิดความเขมแข็งหรือ

เปนจุดแข็งขององคกรที่จะนําไปสูการไดเปรียบ เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 

  1. ผูนํามีช่ือเสียงและมีวิสัยทัศนที่ดีกวางไกล  

  2. มีสินคาโอท็อป (กุนเชียง  แหนมสด  บานขนมคุณภัทรา)  

  3. ศูนยกลางกระจายสินคา (ตลาดเชา  ไนทพลาชา  ถนนคนเดินเพลินเมืองไผ)  

  4. มีแหลงเรียนรู (ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน  และมหาวิทยาลัยรามคําแหง  

สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแกน) 

  5. มีเสนทางคมนาคมไปจังหวัดตางๆ  ทั้งทางรถยนต  และทางรถไฟ  

  6. มีลําหวยไหลผาน คือ ลําหวยจิก  ลําหวยทราย  ลําหวยยาง  

  7. มีสถาบันทางการเงินหลายแหง  
 

2.  จุดออน (W หรือ Weaknesses) หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายในองคกรที่ทําใหเกิดความออนแอ 

หรือเปนจุดออน นําไปสูการเสียเปรียบ เปนปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพภายใน คือ 

  1. ประชากรขาดระเบียบวินัยและจิตสํานึกเพ่ือสวนรวม 

  2. ประชากรแฝงจํานวนมาก  มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมสงผลตอเงิน

อุดหนุนของเทศบาลและรายจาย 

  3. ไมมีศูนยกระจายสินคาและแลกเปลี่ยนสินคาชุมชน  

  4. ปญหาสภาพนํ้าในชุมชนมีความสกปรก  

  5. ใชบุคลากรไมตรงกับงาน  

  6. วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักร บางอยางเสื่อมคุณภาพ  

  7. ขาดการประสานงานและการสื่อสารที่ตรงกันในองคกร  

  8. งบประมาณไมเพียงพอ  

  9. ขาดการนําผลการประเมินมาพัฒนาอยางตอเน่ือง  

  10. ไมสามารถตอบสนองความตองการของชุมชนไดครบถวน  
 

3. โอกาส (O หรือ Opportunities) หมายถึง ปจจัยตางๆ ภายนอกองคกรที่เอ้ือประโยชนใหซึ่งเปน

โอกาสที่ชวยสงเสริมการดําเนินงาน คือ 

  1. เปนศูนยกลางการคมนาคม (ทางหลวงหมายเลข 2/ถนนแจงสนิท) (รถไฟรางคูหนองคาย, 

นครพนม) 

  2. เปนเมืองกระจายสินคา (สินคาโอท็อป)  



 

  3. เปนศูนยกลางดานการศึกษาและแหลงเรียนรู (มีสถานศึกษาที่สําคัญที่เปนแหลงเรียนรู 

เชน ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดขอนแกน และพระพุทธบาทหินลาด) 

  4. มีระบบการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดี คือ 1. มีระบบกําจัดมลพิษสิ่งแวดลอม เชน นํ้าเสีย 

ขยะ 2.มีพ้ืนที่สีเขียว สวนสาธารณะ สนามกีฬา  3.ภูมิทัศนเมืองที่ดี และการวางผังเมืองที่ดี) 

  5. ผูนํามีความเขมแข็งทําใหมีโอกาสไดรับเงินงบประมาณจากภายนอกเพ่ิมขึ้น  
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4. อุปสรรค (T หรือ Threats) หมายถึง  ปจจัยตางๆ  ภายนอกองคกรที่เปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินงาน เปนขอจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 

1. มีประชากรแฝงจํานวนมาก  หรือประชากรจรจํานวนมาก 

2. ขาดความผูกพันในทองถิ่น 

3. ยาเสพติดและอาชญากรรม 

4. การวางงาน (การพนัน  พ่ึงพาลูกหลาน  ผูสูงอายุ) 

5. คานิยมในการดํารงชีพ 

6. ขาดแคลนแหลงนํ้า 

7. ปญหาสิ่งแวดลอม (ขยะ) 

8. แรงงานตางดาว  กอใหเกิดอาชญากรรมและโรคติดตอ 

 
 

2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  โดยดําเนินการดังน้ี 

       เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน /โครงการและงบประมาณที่อยูในแผนพัฒนา ทองถิ่นกับคิดเปน   

รอยละและงบประมาณตามยุทธศาสตรการพัฒนา รายละเอียดตามตาราง 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณในแผนพฒันาสามป(พ.ศ.2559-2561) 

ที่ดําเนินการเปรียบเทยีบกับเทศบัญญติังบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2559            
                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวน

โครงการ

ในแผน 

พัฒนา 

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

และ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

รอยละ 

(%) 

จํานวน

งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา 

(บาท) 

จํานวน

งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

รอยละ 

(%) 

1. เพ่ิมปริมาณการจําหนาย

สินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น 

2 1 0.22 500,000 150,000 0.02 

2 พัฒนาทักษะและคุณภาพ 2 2 0.43 70,000 70,000 0.01 



 

แรงงาน สินคา ตามความ

ตองการของตลาด 

3 เตรียมความพรอมกับการ

เปนศูนยกลางของการคมนาคม

ทางบก 

1 0 0.43 500,000 0 0.00 

4 พัฒนามาตรฐานระบบ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

และอนุรักษสิ่งแวดลอม     

เพ่ือการอาศัยที่ย่ังยืน 

123 38 8.17 468,969,300 15,287,000 2.32 

5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของชุมชน 

49 39 8.39 36,551,617 31,926,200 4.85 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวน

โครงการ

ในแผน 

พัฒนา 

จํานวน

โครงการที่

ดําเนินการ

และ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

รอยละ 

(%) 

จํานวน

งบประมาณ 

ในแผนพัฒนา 

(บาท) 

จํานวน

งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 

(บาท) 

รอยละ 

(%) 

6 สงเสริมและพัฒนาให

ประชาชนมีสุขภาพดี และมี

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

70 51 10.97 47,297,460 7,757,400 1.18 

7 การสงเสริมความเขมแข็งของ

ชุมชน และการสรางเครือขาย

พัฒนาเมือง 

40 52 11.18 9,443,000 6,960,000 1.06 

8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

จัดเก็บรายไดและลดรายจายใน

การดําเนินงาน 

4 4 0.86 760,000 545,000 0.08 

9 การพัฒนาระบบบริการใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการบริการ

ประทับใจ 

59 21 4.52 46,849,530 1,517,900 0.23 

10 การพัฒนาบุคลากรใหมี

คุณธรรมจริยธรรมและ

10 11 2.37 2,409,000 1,570,000 0.24 



 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

11 การพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ 

 

105 35 7.53 45,134,270 5,278,600 0.80 

0รวม 465 254 54.62 658,484,177 71,062,100 10.79 
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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 

         เทศบาลเมืองบานไผ  ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนของแตละแผนงาน/

โครงการของ เทศบาลเมืองบานไผ  มองวาสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน     

บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด  โดยนําเสนอเปนภาพรวม ดังน้ี 
  

การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ   

 การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ  เปนการ

รายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตามนโยบายแตละดานที่ไดแถลงตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ  

 

รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีแถลงไวตอสภาเทศบาลเมืองบานไผและประชาชน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ตามที่ ดร. นายแพทยเปรมศักด์ิ  เพียยุระ นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ ไดแถลง

นโยบาย “การบริหารจัดการราชการทองถิ่นเทศบาลเมืองบานไผ” ตอสภาเทศบาลเมืองบานไผ อําเภอบานไผ  

จังหวัดขอนแกน เมื่อวันพฤหัสบดีที่  23  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2557  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสภา

เทศบาลเมืองบานไผ ซึ่งการบริหารงานมีความมุงหมายใหองคกรมีคุณภาพและมีความพรอมทั้งดานการ

บริหารงานสําหรับใหบริการประชาชน การเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของพนักงาน การปรับปรุงภูมิ

ทัศนใหสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ ใหมี

ความพรอม กลาวไดวาเปนความภาคภูมิใจ ความต้ังใจ มุงมั่นแนวแนในการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผให

เจริญกาวหนาโดยสรุปผลการดําเนินงานภายใตนโยบายตางๆซึ่งนับแตวันที่ไดแถลงนโยบาย ตอสภาเทศบาล

เมืองบานไผจนถึงปจจุบัน ไดดังน้ี 
 

1. นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการ 

 1.1  พัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ใหเปนเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) โดยการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 6 ประการ  ไดแก หลักนิติ

ธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส  หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา

มาประยุกตใชแนวทางการปฏิบัติภายในหนวยงานเพื่อใหบุคลากรและเทศบาลเมืองบานไผ  เปนองคกรที่

มีประสทิธิภาพ  สามารถบริหารกิจการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสขุและความพึงพอใจตอประชาชน

ผูรับบริการ  ซ่ึงถือเปนหวัใจสําคัญของการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล   

ใหเกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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ผลการดําเนินงาน 

  1. หลักนิติธรรม เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการตรวจสอบแกไขปญหาเรื่องรองเรียนที่เขา

ขายเหตุรําคาญ ตามพ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ใหเปนไปตามหลักวิชาการและขั้นตอนของระเบียบ

อยางเครงครัด และพัฒนาการ ใหบริการจัดเก็บคาธรรมเนียมใบอนุญาต เปนไปตามเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

  2. หลักคุณธรรม เทศบาลเมืองบานไผไดมีการมีการสนับสนุนกิจกรรมตามนโยบายคณะ

รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  โดยจัดทําโครงการปรองดองสมานฉันทเทศบาลเมืองบานไผ  “สลายสีเปนพ่ี

นอง  ปรองดองเปนหน่ึงเดียว”ในวันที่  26  มิถุนายน  2557ณ  บริเวณหลังสถานีรถไฟอําเภอบานไผ ผลการ

ดําเนินงานไดเชิญหนวยงานตางๆเขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม  และไดเชิญประชาชนทุกเช้ือชาติ  

ศาสนา เขารวมกิจกรรม  ไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนเปนอยางดีผลลัพธ  ประชาชนมีความรู  ความ

เขาใจ  เกี่ยวกับนโยบายบริหารราชการแผนดินที่มีตอรัฐประชาชนมีความรัก  ความสามัคคี  ความปรองดอง  

มากขึ้น   ทั้งยังมีการดําเนินนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  โดยใหพนักงานเทศบาลเมือง



 

 

 

บานไผ  รวมกิจกรรมมาเขาแถวเคารพธงชาติ  ทุกเชา  โดยมอบหมายหมุนเวียนวันละกองพนักงานเทศบาลก็

ใหความรวมมือเปนอยางดีซึ่งปจจุบันเปนสวนหน่ึงเปนกิจวัตรประจําวันของการมาทํางาน  และมีการฝกอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ใหกับพนักงานเทศบาลทุกระดับ 

   3. หลักความโปรงใส เทศบาลเมืองบานไผบริหารงานอยางตรงไปตรงมา  มีการเปดเผย

ขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางต้ังแตกระบวนการจัดทําแผนจัดหาพัสดุ   

กําหนดราคากลาง  จัดทําประกาศ  สรุปผลการการจัดซื้อจัดจาง  และ

ผลการดําเนินงานของเทศบาล  ทุกขั้นตอนมีการดําเนินการตาม

ระเบียบ กฎหมาย  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของโดยเครงครัด และมีการ

เปดเผยขอมูลตางๆ  ใหประชาชนทราบ เปดโอกาสใหประชาชน

สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวกผานศูนยขอมูลขาวสารของ

เทศบาลเมืองบานไผ  ซึ่งจากการทํางานโดยเนนนโยบายความโปรงใสน้ี 

ทําใหเทศบาลเมืองบานไผ ไดรับ รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ดีเดนดานการปองกันการทุจริต ประจําป 2558  จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ 

  4. หลักความมีสวนรวม เทศบาลเมืองบานไผได จัดประชุมประชาคมเมืองบานไผโดยการมี

สวนรวม ในการรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน รวมเสนอปญหา จากทุกภาคสวน เชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ประชาชน กลุม องคกร สมาคมและประชาชนในเขตเทศบาลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย

และประชาชนตามโครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จัดประชุมผูนําชุมชนรวมวางแผน 

รวมเสนอปญหาในการดําเนินงานโครงการตางๆ 

  5. หลักความรับผิดชอบ  สําหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เทศบาลเมืองบานไผเปด

โอกาสใหชุมชน 39 ชุมชน ไดมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ต้ังแตตนทาง กลางทาง ในการใช

หลัก 3Rs เพ่ือเปนการตระหนัก เกิดความสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคมรวมกัน เทศบาลเมืองบานไผใสใจ

ตอปญหาสาธารณะของบานเมือง โดยจัดใหมสีายตรงนายกฯ  ทุกปญหาตองมีคําตอบมีเบอรตรงถึงทานนายก

ฯโดยตรง  คือ 043–273996  และโครงการบริการเชิงรุก หนวยทันใจ ถึงบานถึงใจประชาชน  โดยมี  รอยตรี

บัวทอง  โลขันธ เลขานุการนายกเทศมนตรี เปนหัวหนาชุดหนวยทันใจไดออกทํางานทุกวัน   
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ผลการดําเนินการประชาชนมีความพอใจในการทํางานของเทศบาลเมืองบานไผมากขึ้นและปญหาการ

รองเรียนก็นอยลง ซึ่งประชาชนสามารถติดตอโดยตรงทีห่มายเลข 089-8875788 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

6. หลักความคุมคา เทศบาลเมืองบานไผมีการบริหารจัดการ

และใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด   เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน

โดยสวนรวม  เชน  โครงการกอสรางสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯเทศบาล

ปรับปรุงพ้ืนที่วางเปลาใหเปนสวนสาธารณะสําหรับออกกําลังกาย  ใชในการจัด

กิจกรรมสันทนาการตาง ๆ  เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและยังมีแหลงนํ้าในการ

บรรเทาสาธารณภัย  ในสวนของการดําเนินงานของเทศบาลนอกจากการ

กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานตางๆแลวไดมีการ จัดทําตัวช้ีวัด (KPI) ของทุกกองฝายขึ้นเพ่ือเปนเครื่องมือ

ในการประเมินผลการดําเนินงานตางๆอีกดวย  ซึ่งผลจากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหเทศบาลเมืองบานไผ

ไดรับรางวัลสํานักงานสีเขียว ระดับเหรียญเงิน ประจําป 2558  

 

 1.2 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมคิด   รวมวางแผนและรวมตัดสินใจ  สงเสริม

ใหเขารวมเปนตัวแทนภาคประชาชน ในการเปนคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ทั้งในการรวมบริหารจัดการ

และรวมติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาล 
 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผ เนนการทํางานแบบมีสวนรวมของประชาชน ทั้งในรูปแบบ การประชุม 

ประชาคม โครงการ กิจกรรม รวมถึงรวมเปนคณะกรรมการตางๆ  อาทิเชน 

-การประชุมรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียและประชาชนตามโครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูล

ฝอยรวมแบบครบวงจร 

-การประชาคมชุมชนเพ่ือจัดทําแผนชุมชนตามโครงการพัฒนาศักยภาพภาคชุมชนใหเขมแข็ง 

-โครงการประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน 

-ประชาสัมพันธใหประชาชน  เยาวชน  นักเรียน  เขารวมสังเกตการณการประชุมสภาเทศบาลเมือง

บานไผ 

-การจัดงานอนุรักษสงเสริมงานประเพณีทองถิ่นโดยใหประชาชนมีสวนรวม 

-การแตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา /คณะกรรมการพัฒนากีฬา/คณะกรรมการพัฒนาศาสนาและ

วัฒนธรรม 

2-7 
 

-การแตงต้ังคณะกรรมการจากผูทรงคุณวุฒิ  ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ผูแทนประชาคมทองถิ่น 

มารวมเปนคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาล 



 

-การแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่

ดีของเทศบาลเมืองบานไผ  

-การขอความรวมมือจากหนวยงานราชการซึ่งถือเปนตัวแทนภาคประชาชน  ที่มีความรู  ความ

ชํานาญและประสบการณ  เชน ตัวแทนจากวิทยาลัยการอาชีพบานไผ  มารวมเปนคณะกรรมการกําหนด

ราคากลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  รวมกับคณะกรรมการของเทศบาลเมืองบานไผ  เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดซื้อจัดจาง 
 

1.3 จัดใหมีการบริหารงบประมาณอยางมีประสทิธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได  โดยจะให

ความสําคัญตอการรบัฟงปญหาความเดือนรอนและความตองการของประชาชน จัดสรรงบประมาณอยาง

เปนธรรมและทั่วถึงทุกชุมชน โดยการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของปญหา สอดคลองกับ

ความตองการและสภาพความเปนจริงของแตละพื้นที่ 
 

ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผ ใหความสําคัญตอการรับฟงปญหาความเดือดรอนและความตองการของ

ประชาชน การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนตอกระบวนการวางแผนพัฒนาเทศบาล  โดยเฉพาะ

อยางยิ่งภาคประชาชน โดยเริ่มจากการจัดประชาคมชุมชน เพ่ือจัดทําแผนชุมชน ซึ่งมีเทศบาล เปนพ่ีเลี้ยงคอย

ใหการสนับสนุน และใหคําปรึกษาแกชุมชน เพ่ือใหชุมชนไดมีการระดมความคิดเห็น รวมคิด รวมทํา รวม

แกไขปญหากันในชุมชน  ทั้งน้ีเพ่ือแสวงหาปญหาความตองการของแตละชุมชน โดยนําแผนชุมชนเปนตัวต้ัง

เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาสามป และใชเปนกรอบในการจัดทําเทศบัญญัติ  ซึ่ง ในการบริหารงบประมาณ  มีการ

จัดทําแผนการจัดหาพัสดุ  โดยคํานึงถึงความเดือดรอนและความตองการของประชาชนเปนหลัก  พรอมทั้งมี

การจัดทําแผนการใชจายเงินเพ่ือใหสอดคลองกับแผนการจัดหาพัสดุ  และมีการปรับแผนจัดหาพัสดุ /

แผนการใชจายเงิน  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชนไดอยางทันทวงที  ทั่วถึงและเปนธรรม 
 

1.4 นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชนใหครบวงจร ทุกชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยางกวางขวาง สะดวก  รวดเร็ว 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการ โครงการเมืองไผไอที เพ่ือ
ใหบริการสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสายฟรีแกประชาชนโดยทั่วไป นักเรียน 
นักศึกษา และผูที่มีความตองการสนใจที่จะใชอินเตอรเน็ต  เพ่ือหาความรู  ขอมูล
ตางๆ บนระบบอินเตอรเน็ต  และเขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาล  โดยไดทําการ
ติดต้ังจุดกระจายสัญญาณไรสายจํานวน 15 จุด 

การจัดทําหอกระจายขาวไรสาย (The Voice of Banphai) 

จํานวน 43 จุด เพ่ือใหการเผยแพรขอมูลขาวสารดวยสื่อทางเสียง 

ครอบคลุมทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

การเผยแพรขอมูลขาวสารดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สังคมออนไลน Facebook ที่ประชาชนสามารถรับรูขอมูลตางๆ และ

 

 



 

แสดงความคิดเห็น รองเรียน รองทุกขไดอยางทันที ทุกที ทุกเวลาเปนผลใหสามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว 
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2. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

2.1 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน ไดแก  ถนน  รางระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหมี

มาตรฐานและมีความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ไฟฟา ประปา ใหมี

ประสิทธิภาพ ติดต้ังไฟฟาสาธารณะตามแนวถนนทุกสาย  สนับสนนุใหมีการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ

และขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 
 

ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ปงบประมาณ  2557 

-รวมพ้ืนที่ค.ส.ล. 4 ,810.75 ตารางเมตร รวมทอระบายนํ้ายาว 2 ,469 เมตร รวมงบประมาณ 

8,110,000  บาท 

-ขยายเขตไฟฟารวมความยาว  900 เมตร จํานวน  7  แหงรวมงบประมาณ 297,117.32  บาท 

-ขยายเขตประปา  จํานวน  1  แหง รวมงบประมาณ 116,192  บาท  
 

2. โครงการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน ปงบประมาณ  2558 

รวมพ้ืนที่ ค.ส.ล. 2,909.50 ตารางเมตรรวมทอระบายนํ้ายาว 2,560  เมตรรวมงบประมาณ 

7,652,000  บาท 

-มีการติดต้ังไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

กิ่งโคม  ขนาด 2 X 40  วัตถ  จํานวน  1,421  ตัว 

กิ่งโคมแสงจันทร  ขนาด 250  วัตถ  จํานวน 16  ตัว 

กิ่งโคมโซเดียม  ขนาด 250  วัตถ  จํานวน 266  ตัว 

-ขยายเขตไฟฟารวมความยาว  810  เมตร จํานวน  5  แหงรวมงบประมาณ 277,668.39  บาท 

-ขยายเขตประปา จํานวน  1  แหง  รวมงบประมาณ 149,547  บาท 
 

วางทอถนนโพธ์ิกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 2.2 วางแผนบริหารจัดการปญหาแหลงน้ํา เพื่อการเกษตรอยางเปนระบบ โดยระดมความคิดเห็น

และประสานความรวมมือจากภาคสวนที่เก่ียวของ เพื่อวางแผนแกไขปญหาปองกันและเตรียมความ

พรอมในการรับสถานการณภัยแลง  โดยใหประชาชนในพื้นที่มีสวนรวม มีความพรอมในการชวยเหลือ

และเยียวยาผูประสบภัยอยางทันทวงที ขุดลอกคูคลอง หวยหนอง อางเก็บน้ําเพื่อไวเก็บกักน้ําเพื่อใชใน

การเกษตร 
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ผลการดําเนินงาน 

  เทศบาลเมืองบานไผ ไดทําการสํารวจแหลงนํ้าภายในเขตเทศบาลและจัดทําเปนฐานขอมูลมี

การจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามระบบ  และมีการ จัดเตรียมรถบรรทุกนํ้าเตรียมพรอมสําหรับ

บรรทุกนํ้าแจกจาย  กรณีประชาชนที่ขาดแคลนนํ้า เพ่ือสามารถชวยเหลือประชาชนที่ประสบปญหาไดอยาง

ทันทวงท ี

 

2.3 ปรับปรุงและตกแตงภูมิทัศนเพื่อเกิดความสวยงามและเปนระเบียบเรียบรอย จัดระเบียบปายรานคา

ยานชุมชน  ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหนาสถานที่ราชการ หนวยงานเอกชน บานเรือนประชาชน เพื่อให

สอดคลองกับการพัฒนาบานเมือง นาอยู ชุมชนนามอง 
 

ผลการดําเนินงาน 

 

กอสรางหอนาฬิกาแหงแรกในอําเภอบานไผ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ วงเวียนนํ้าพุ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

ริเริ่มจัดทํา สวนรวยแสง  บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 
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นอกจากน้ียังมีการ ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหนาสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ ใหเกิดความ

สวยงาม  ในสวนของ ถนนหนทาง บานเรือนประชาชน เทศบาลได พัฒนาความสะอาดและความเปนระเบียบ

เรียบรอยภายในเขตเทศบาล ของถนนสายหลัก อยางตอเน่ือง  มีการจัดทํา โครงการหนาบานหนามอง 

สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาดูแลความสะอาดและสิ่งแวดลอมภายในชุมชน ทั้ง 39 ชุมชน 

ดําเนินกิจกรรมชุมชนปลอดถังขยะตามโครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหม โดยชุมชนนํารอง 2 ชุมชน ไดแก 

สมประสงคพัฒนา และบานขาพัฒนา  และมีการจัดระเบียบจราจรทางเทาในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  

 

3. นโยบายดานการพัฒนาสงัคมและคุณภาพชีวิต 

     3.1 เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน สงเสริมกิจกรรมสรางความสัมพันธของสมาชิก

ในครอบครัว  สงเสริมความเขมแข็งชุมชนและความสามัคคี โดยสนับสนุนการรวมกลุมและการดําเนิน

กิจกรรมของกลุมภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน กลุมอาสาสมัคร

สาธารณสุข  กลุมอาชีพใหมีความเขมแขง็และเชือ่มโยงกิจกรรมการทํางานเปนเครือขาย 
 

ผลการดําเนินงาน 
   

จัดต้ัง สหกรณเคหะบานไผมั่นคงรวมใจพัฒนา จํากัด 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการเพ่ือ เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน ในอีก

หลายโครงการ อาทิเชน โครงการประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน  ,โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา

ชุมชน ,โครงการเรารักบานไผ ,โครงการวันเยาวชนแหงชาติ  และโครงการอบรมเสริมสรางภาวะผูนํา  

 

     3.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.)โดยการ

สนับสนุนใหมีการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ สรางขวัญกําลังใจและดูแลสวัสดิการอยาง

ทั่วถึง เพื่อใหคนในชุมชนไดรับและมีสวนรวมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อ

เฝาระวังไมใหเกิดปญหาสงัคม อาชญากรรมและยาเสพติด 
 

ผลการดําเนินงาน 

 แตงต้ังสมาชิก  อปพร.เฝาระวังในชุมชน   และมีการ จัดฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันฝายพล

เรือน   
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3.3 จัดใหมีไฟฟาแสงสวาง ปายจราจร ปายเตือน ใหครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อปองกันการเกิด

อุบัติเหตุและอาชญากรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 

1.มีการติดต้ังไฟฟาสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

กิ่งโคม  ขนาด 2 X 40  วัตถ  จํานวน  1,421  ตัว 

กิ่งโคมแสงจันทร  ขนาด 250  วัตถ  จํานวน 16  ตัว 

กิ่งโคมโซเดียม  ขนาด 250  วัตถ  จํานวน 266  ตัว 

2. ติดต้ังโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย  จํานวน  10  ชุด 

3. ติดต้ังปายเตือนใหรถในวงเวียนไปกอน  จํานวน  4  ปาย 

4. ติดต้ังปายหามจอดรถในจุดที่มีการจราจรคับขัน จํานวน  8  ปาย 

5. ติดต้ังกระจกโคงตามแยกตางๆ 

6. ทาสี ตี เสนจราจรตามถนนสายตางๆ  ในเขตเทศบาลฯ  

 



 

3.4 จัดใหมีรถพยาบาลฉุกเฉินใหบริการรับสงผูประสบภัยและผูปวยตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให

ประชาชนไดรับการบริการที่สะดวกสบาย สามารถชวยชีวิตผูปวยและผูประสบภัยใหถึงสถานพยาบาล

และไดรับการรักษาอยางทันทวงที 
 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผได จัดต้ังหนวย EMS กูชีพ เทศบาลเมืองบานไผ โดยเปดใหบริการ เมื่อ  1 ส.ค. 

58 ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง  มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 9 คน สําหรับการใหบริการต้ังแตวันที่ 

1 ส.ค. - 15 พ.ย. 2558  มีผูใชบริการ รวมทั้งสิ้น 143 ราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการ ใหไดรับการดูแลอยาง

ทั่วถึงและเปนธรรม จัดใหมีสวัสดิการและใหไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูดอยโอกาสสามารถ

พึ่งตนเองได 
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ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผไดจัดทําโครงการ I SEE YOU ติดตามเย่ียม

เพ่ือชวยเหลือ และสงเสริม สุขภาพชีวิตผูปวยเรื้อรัง ผูพิการ ผูยากไร เปน

ประจําทุกสัปดาห  ซึ่งจากการดําเนินโครงการ ทําใหเทศบาลเมืองบานไผ

ไดรับรางวัลจาก สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ถึง 2 ปซอน ไดแก รางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

 

 

 



 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 และรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ดานการ

สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นอกจากน้ียังมีโครงการตางๆที่เทศบาลดําเนินการเพ่ือ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของ

ผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการ อาทิเชน 

-จัดต้ังชมรมผูสูงอายุ และโรงเรียนผูสูงอายุ ใหความรูและทักษะการปฏิบัติตัวในวัยสูงอายุ 

- สนับสนุนกิจกรรมสูงวัยอยางมีคา ชราอยางมีสุข อาทิ การปฏิบัติธรรมะตามวันสําคัญทางพุทธ

ศาสนา 

- กิจกรรมพบปะสังสรรคของกลุมสมาชิก ชมรม เปนประจําทุกเดือน 

- โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ 

- โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

- จัดต้ังศูนยบริการคนพิการเทศบาลเมืองบานไผ 

- โครงการอบรมเสริมสรางทักษะชีวิต  

- โครงการเรารักบานไผ  

- โครงการสงเคราะหกันหนาวแกผูดอยโอกาส 

- โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนยากจนและผูดอยโอกาส 

- ทุนการศึกษาแกนักเรียนครอบครัวที่มีรายไดนอย 

- มอบอุปกรณแกคนพิการ  

- สงเสริมการศึกษาและฝกอาชีพคนพิการ  
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3.6 จัดใหมีสนามกีฬาและศูนยกีฬาสําหรับประชาชน  สถานที่ออกกําลังกาย  สถานที่พักผอน

หยอนใจและสถานที่ทํากิจกรรมรวมของครอบครัวที่เหมาะสมสําหรับทุกเพศทุกวัย 
 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการกอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติ  88 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชและจัดใหมีเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ครบทุกชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 จัดใหมีการบริการดานสาธารณสุข โดยบุคลากรทางการแพทยและบริการสงตอผูปวยดวย

ความรวดเร็ว 
 

ผลการดําเนินงาน 

จัดต้ังศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ ใหบริการดานสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุข 

แบบครบวงจร ณ อาคารตลาดสดเทศบาล 4 และจัดต้ังหนวย EMS กูชีพ เทศบาลเมืองบานไผ โดยเปด

ใหบริการเมื่อ  1 ส.ค. 58 ใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง มีอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย จํานวน 9 คน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.1 สนับสนุนและสงเสรมิการจัดการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกับ

สถานศึกษาและศูนยการศึกษานอกระบบ  โดยการสนับสนุนงบประมาณตามอํานาจหนาที่สงเสริมความ

  

 
 

 



 

 

รวมมือในการจัดกิจกรรม  การประสานงาน  การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดาน

วิชาการ 
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ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผไดมี การใหความรวมมือและการแลกเปลี่ยนองคความรูดานวิชาการ เชน การสง

นักเรียนเขารวมกิจกรรมทางวิชาการระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ และการทําบันทึกขอตกลง 

(MOU) เพ่ือรวมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันทางการศึกษาตางๆ เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน, 

สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, วิทยาลัยการอาชีพบานไผ, มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยา

บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแกน, ศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาจังหวัดขอนแกน, โรงเรียนบานไผ 

และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2และสนับสนุนดานงบประมาณ,บุคลากร,การ

ปรับสภาพสิ่งแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรูแกนักเรียนและประชาชน ในเขตเทศบาลฯ  
 

4.2 สงเสริมใหประชาชนไดรับความรูและขาวสารอยางทั่วถึง และทันตอเหตุการณสามารถขอ

รับทราบขอมูลขาวสารการดําเนินงาน  ติดตามตรวจสอบการทํางานของเทศบาลได  รวมถึงเพิ่มชองทาง

ในการติดตอสื่อสาร การรับเรื่องราวรองทุกข  คํารองตาง ๆ ของประชาชนใหมากขึ้น 
 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลจัดใหมีชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสาร ดังน้ี  
1. เสียงไรสาย 

2. หนังสือพิมพเสียงเมืองไผ 

3. รถประชาสัมพันธเคลื่อนที่ 

4. ปายไฟว่ิงดิจิตอล 

5. Facebook 

6. เว็บไซตของเทศบาล 

7. ปายประชาสัมพันธ 

8. บอรดประชาสัมพันธ 

9. ศูนยขอมูลขาวสาร 

เทศบาลจัดใหมีชองทางรับเรื่องรองทุกข  คํารองตางๆของประชาชน ดังน้ี 

1. การประชุมประชาคมเมืองบานไผ 

2. ศูนยบริการรวม 

3. ศูนยดํารงธรรม 

4. Facebook 

5. เว็บไซตของเทศบาล 

 



 

6. หนวยทันใจ 

7. หนวยบริการเคลื่อนที่ 

 

4.3  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  ศนูย

พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลเมืองบานไผ  ใหมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ทั้ง

ในดานของบุคลากร  ความพรอมของสถานที่  อุปกรณการเรียนการสอน ฯลฯ  สนับสนุนการจัดการศึกษา

แบบบูรณาการ   เชื่อมโยงระหวางบาน  ชุมชน  โรงเรียนและเทศบาล  กําหนดหลักสูตรแบบทองถ่ินมี

สวนรวม  เสริมสรางแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม  บทบาทและการมีสวน

รวมในชุมชน  ทั้งนี้มุงเนนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมทางดานรางกาย  

อารมณ สังคมและสติปญญาในการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 
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ผลการดําเนินงาน 

 จัดใหมีหองเรียนอัจฉริยะ หรือหองเรียนอิเล็กทรอนิกส  สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง 2 แหง   มี

การอบรมเพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษามุงพัฒนาแผนการจัดประสบการณ และแผนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

4.4 สงเสริมการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูสังคมสมัยใหมและประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean  Economic  Community : AEC)  โดยการสนับสนุนใหมีการสอน

ภาษาตางประเทศและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมกับการเรียนรูในแตละชวงวัย 
 

ผลการดําเนินงาน 

จัดต้ังศูนยภาษาอาเซียน เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสําหรับเตรียมความ

พรอมเพ่ือเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ มีการจางครูสอน

ภาษาตางประเทศ(ภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ)ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 

 

 

4.5 ทํานุบํารุงศาสนา  วัดวาอาราม  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  เพื่อใหศาสนสถานแตละแหง

เปนศูนยรวมจิตใจของชุมชน  เปนแหลงสืบทอดสืบสานวัฒนธรรมและเอกลักษณความเปนอีสาน โดยจะ

สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา  ทํานุบํารุงโบราณสถานตาง ๆ 
 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผให การสนับสนุนงบประมาณใหวัด,สมาคม, หนวยงานอ่ืน ในการทํากิจกรรมใน

วันสําคัญตาง ๆ ทางศาสนา  และสงเสริมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ทางศาสนา เชนทําพิธีทําบุญตักบาตรวัน

ขึ้นปใหม  รดนํ้าดําหัว ขอพรผูสูงอายุวันสงกรานต ทอดถวายเทียนวันเขาพรรษา จัดงานลอยประทีปโคมไฟ 

เพ่ือขอขมาพระแมคงคา 



 

 

4.6 สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  และปรับใชภูมิปญญา

ทองถ่ิน  โดยใหทุกภาคสวนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมเพื่อรวมสืบสาน

วัฒนธรรมประเพณีสูลูกหลาน 
 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผดําเนินการ สงเสริมและปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

เชนโครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน( EU)  เพ่ือสงเสริมใหมีการสวมใสผาพ้ืนเมือง และพูดภาษา

ทองถิ่น (อีสาน)  
 

5. นโยบายดานเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสงเสรมิการทองเท่ียว 

5.1 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอดการรวมกลุมอาชีพ ใหมีความตอเนื่องและเกิด

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม กลาวคือ สมาชิกลุมตองมีงาน มีรายไดจากการผลิตและจัดหาตลาดรองรับ

สินคาและบริการ สงเสริมการฝกอาชพีที่มุงเนนอาชีพที่จะทําใหผูเขารับการอบรมสามารถนําไปประกอบ

เปนอาชีพและมีรายได ลดรายจาย สามารถเลี้ยงตัวเองได 
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ผลการดําเนินงาน 

 โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ เพ่ือสรางตลาดรองรับสินคาและบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากน้ียังมีโครงการตางๆที่เทศบาลดําเนินการเพ่ือ สงเสริมการรวมกลุมอาชีพและพัฒนาตอยอด

การรวมกลุมอาชีพ อาทิเชน 

-โครงการฝกอบรมสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ 

-โครงการอบรมสงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน 

-โครงการนัดพบแรงงาน 

-โครงการแกไขปญหาความยากจน 

 

 
 



 

 5.2 สงเสริมการนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการดําเนินชีวิต สงเสริมให

ประชาชนรักการออม ปลกุจิตสํานึกของความประหยัดและพอเพียงใหแกประชาชน สนับสนุนการ

ดําเนินงานของกลุมออมทรัพย กองทุนตาง ๆ ใหมีความม่ันคงแข็งแรง 

 

ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผไดสงเสริมแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอประชาชนเพ่ือใหประชาชน

สามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในชีวิตประจําวัน เชน โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอบรมอนุรักษและขยายพันธุโคเขตเทศบาลเมืองบานไผโครงการอบรมการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนการจัดต้ังกลุมออมทรัพยสวัสดิการโครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปณกิจ

สงเคราะห 
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5.3 ประสานงานและเชื่อมโยงเครือขายในการสงเสริมการทองเที่ยวทั้งจากภาครัฐและเอกชน

และกลุมภาคีเครือขายตาง ๆ โดยมุงหวังที่จะพัฒนาเมืองบานไผเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษและ

วัฒนธรรม 
 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผมีการพัฒนาเมือง โดยเนนความรวมมือจากการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวาง

เมืองเพ่ือการพัฒนาองคกรและชุมชน การสถาปนาเมืองคูแฝดซึ่งเปนเมืองคูพัฒนา เมืองรวมที่จะพัฒนา

ทองถิ่นคูกันในดานตางๆเทศบาลเมืองบานไผไดรวมเจรจา ทํา MOU กับเทศบาลตางๆเพ่ือรวมพัฒนาเมืองใน

หลากหลายดาน  เชน การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม อาทิเชน เทศบาลเมืองปาตองเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดเทศบาลตําบลมวกเหล็กเทศบาลเมืองเมืองปกเทศบาลตําบลเชียงคานเทศบาลเมืองลําพูนเทศบาล

เมืองบานบึงเทศบาลเมืองนครพนม 
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 5.4 ประสานและเชื่อมโยงเครือขายเศรษฐกิจระหวางประเทศ เนนความสัมพันธที่ดีกับมิตร

ประเทศตาง ๆ เพื่อพฒันาเศรษฐกิจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  
 

ผลการดําเนินงาน 

 

 

   

  

 



 

เทศบาลเมืองบานไผไดประสานความรวมมือกับกงสุลใหญจีนประจําจังหวั ดขอนแกน พิจารณา 

คัดเลือกเทศบาลเมืองของประเทศจีนที่มีบริบทเหมาะสม และมีความพรอม เพ่ือสา นสัมพันธเมืองคูแฝดกับ

ทางเทศบาลเมืองบานไผ 
 

           
 

 

6. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณสุขและสิง่แวดลอม 

6.1 พัฒนาระบบการใหบรกิารสาธารณสุขขั้นพื้นฐานใหมีความพรอม และมีความหลากหลาย

ของการใหบริการมากขึน้ ไดแก การเสริมสรางสุขภาพและสุขภาวะที่ดี การเฝาระวังและการปองกันโรค 

มุงเนนการเสริมสรางสุขภาพของประชาชนโดยใชการจัดการองคความรู ( Knowledge Management) 

ซ่ึงมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เปนแกนหลักสําคัญในการขับเคลื่อนการเก็บขอมูลตาม

ขอเท็จจริง และเปนปจจุบัน เพื่อนําขอมูลมาใชประโยชนในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการ  ทั้งนี้

เปาหมายที่สําคัญ ก็คือ ตองการใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการดูแลสุขภาพของ

ตนเองมากขึ้น ใหมีความสมบูรณแข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ 
 

ผลการดําเนินงาน 

 เทศบาลเมืองบานไผมีการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขขั้น

พ้ืนฐาน ดังน้ี 

-พัฒนาการใหบริการสาธารณสุขเชิงรุก ทั้งในดานการปองกันโรค การ

สงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสมรรถภาพ 

-ออกตรวจเฝาระวังการใชนํ้ามันทอดซ้ําในรานอาหารพรอมทั้งใหความรู

แกผูประกอบการในเรื่องพิษภัยของการใชนํ้ามันทอดซ้ํา 

-จัดอบรมใหความรูในเรื่องผลิตภัณฑสุขภาพ แกประชาชนผูนําชุมชน/อส

ม. และรานคาตางๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ในชุมชน  

-ออกหนวยบริการรับซื้อนํ้ามันทอดซ้ํา ใหความรูแกประชาชนที่มาใชบริการ โดยการแจกแผนพับ

เกี่ยวกับพิษภัยของนํ้ามันทอดซ้ํา  

-สรางกลุมชมรมตางๆ เพ่ือเปนเครือขายในการดูแลสุขภาพของกลุมชมรมตางๆ  

-สรางกลุมจิตอาสาพัฒนาเมืองบานไผ เชน อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ อาสาสมัครดูแลผูพิการ เปนตน  
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 6.2 สนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมูบาน โดยการ

พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ สนับสนุนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สงเสริมใหมีการพัฒนาความรู 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลรักษาสุขภาพเพิ่มขึน้ สนับสนุนการดําเนินงานรวมกับสํานักงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่ประชาชนจะไดรับเปนสําคัญ 
 

ผลการดําเนินงาน 

 สนับสนุนงบประมาณให อสม. ในการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานในชุมชน

อบรมใหความรู อสม. ในการปองกันควบคุมโรค  

 

6.3 พัฒนาระบบรกัษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการ

ใหมีประสิทธิภาพ ลดจํานวนเที่ยวในการขนถาย สรางมูลคาในการนําขยะมาใชใหเกิดประโยชน สราง

แรงจูงใจและความตระหนักในหนาที่ของประชาชนในการมีสวนรวมการดูแลรักษาความสะอาดบานและ

ชุมชน การชําระคาธรรมเนียมการจัดเก็บคาขยะมูลฝอย รวมถึงการปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน 
 

ผลการดําเนินงาน 

วางระบบและพัฒนาระบบและพัฒนาระบบการรักษาความสะอาดและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอยางมี

ประสิทธิภาพใหครอบคลุมพ้ืนที่เทศบาลเมืองบานไผ มีการลดจํานวนเที่ยวการเก็บขนขยะมูลฝอย แตมี

ประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยใหครอบคลุมพ้ืนที่โดยใชหลักการ 3 Rsในการจัดการขยะต้ังแตตนทางใน

ชุมชน ทําใหปริมาณขยะที่จะไปกําจัดลดลงรวมทั้งมีการนําขยะกลับไปใชประโยชนใหม  

เทศบาลเมืองบานไผรวมกับ 39 ชุมชนในการมีสวนรวมในการพัฒนารักษาความสะอาดและปรับปรุง

สภาพภูมิทัศนในชุมชนใหนาอยู นาอาศัย มีความปลอดภัยและมีการรณรงคประชาสัมพันธใหประชาชนชําระ

คาธรรมเนียมการเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งมีการปรับปรุงดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในชุมชน เชน การควบคุม

โรคไขเลือดออก โดยการพนสารเคมีกําจัดยุงลาย การแจกทรายอะเบทกําจัดลูกนํ้า การพัฒนาความสะอาด

ภายในชุมชน  

สงเสริม/สนับสนุน เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลสิ่งแวดลอมและรักษาความสะอาด

ภายในชุมชน รวมถึงจัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยดวยตนเอง ตามโครงการสรางเสริมการมีสวนรวม

ของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน  เพ่ือเพ่ิมความครอบคลุมในการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมและเพ่ิมรายไดใหกับทองถิ่น  
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6.4 เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยการรณรงคสงเสริมการปลูกและการดูแลรักษาตนไมใหเปน

ระเบียบเรียบรอย ปลุกจิตสํานึกในการอนุรักษรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สรางและปรับพื้นที่วางหรือพื้นที่

สาธารณะใหเปนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม สําหรับออกกําลังกายและทํากิจกรรมรวมกัน 
 

ผลการดําเนินงาน 

โครงการกอสรางสวนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช เพ่ือเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ และออกกําลังกายและทํากิจกรรมตางๆ  และยังรณรงคสงเสริม

การปลูกตนไม เชน โครงการปลูกไผแสนกอ 

 
 

 6.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการดวยตนเองมากขึ้น มีการใชมาตรการแรงจูงใจและมาตรการ

บังคับดวยกฎหมาย ดวยการตราเทศบัญญัติและกฎหมายที่เก่ียวของเพื่อควบคุมกิจกรรม หรือการดําเนิน

กิจการที่อาจสงผลตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมทั้งสงเสริมการจัดต้ังเครือขายในการบริหาร

จัดการ 
 

ผลการดําเนินงาน 

เทศบาลเมืองบานไผเครงครัดตอการดําเนินการอันเกี่ยวเน่ืองกับ เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบานไผ 

เรื่อง การติดต้ังบอดักไขมัน พ.ศ.2550  อาทิเชน  ใหคําแนะนําแกรานอาหารที่เปดใหมใหมีการติดต้ังบอดัก

ไขมัน การกําหนดมาตรการในการจัดการปญหาไขมันในรานคา เพ่ือควบคุมอาคารบานเรือนที่กอสรางใหม ให

ติดต้ังบอดักไขมัน ลดปญหาที่จะกระทบตอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

รณรงคลดการใชนํ้ามันทอดซ้ําและรณรงคใหประชาชนนํานํ้ามันทอดซ้ํามาใชในการผลิตไบโอดีเซล 

โดยแนะนําไมใหทิ้งลงทอระบายนํ้าหรือแหลงนํ้าสาธารณะ  

 

 6.6 พัฒนาสงเสริมและสนับสนุนโครงการตลาดสดนาซื้อ รานอาหารปลอดภัย เพื่อเสริมสราง

สุขภาพของประชาชนและสุขภาวะที่ดี 
 

ผลการดําเนินงาน 



 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดออกตรวจประเมินดานสุขลักษณะของตลาดตามเกณฑ ตลาดสดนาซื้อ พรอม

เก็บตัวอยางอาหารเพ่ือตรวจสอบหาสารปนเปอน ออกสํารวจและตรวจประเมินรานอาหารประจําป พรอมทั้ง

จัดต้ังชมรมผูประกอบการรานอาหารประจําป 2558  และดําเนินการจัดทําคูมือผูประกอบการรานอาหาร

เทศบาลเมืองบานไผ  
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 แนวทางการดําเนินงานของเทศบาลเมืองบานไผ ไดมุงเนนที่จะสรางสรรคทองถิ่น เนนการมีสวน

รวมของประชาชนในทุกระดับ และมุงมั่นพัฒนา เพ่ือเกียรติภูมิของเทศบาลเมืองบานไผตามวิสัยทัศน  

“เมืองนาอยู คูธรรมาภิบาล บริการประทับใจ กาวไกลสูอาเซียน”   แมจะมีอุปสรรคในการทํางาน จาก

เง่ือนไขและขอจํากัดที่หลากหลาย ทั้งดานทรัพยากร บุคคล งบประมาณตางๆ เราก็ไมเคยจะยอทอหรือยอม

จํานนตอขอจํากัด เพราะถือวา  อุปสรรคคือกําลังใจในการทํางานขอจํากัดคือพลังในการคิดแกไขปญหา     

ในนามคณะผูบริหารเทศบาลเมือง บานไผขอขอบคุณทุกทานที่อยูเคียงขางและเปนกําลังใจเรามาโดยตลอด 

และขอใหทุกภาคสวนรวมเปนพลัง ในการขับเคลื่อนบานเมืองของเราไปสูความเจริญ กาวหนา อยางย่ังยืน 

ตลอดไป 

 



 

 

 
 

 
สวนที่ 3 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 
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บทที่ 3 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ 

 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ   

ยุทธศาสตรที่ 1 เพ่ิมปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

ยุทธศาสตรที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม    

     เพ่ือการอาศัยที่ย่ังยืน 

 ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรที่  7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

 ยุทธศาสตรที่  8 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

 ยุทธศาสตรที่  9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ 

 ยุทธศาสตรที่  10 การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 ยุทธศาสตรที่  11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 

แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตรที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น  

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการ 

                               จําหนายสินคามากขึ้น 

ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด   

 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการ 

  ของตลาด  

ยุทธศาสตรที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1  สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก 

ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และอนุรักษสิ่งแวดลอม   

                   เพื่อการอาศัยที่ย่ังยืน   

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพ่ิม 

                                       พ้ืนที่สีเขียว 

 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2  การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนาการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 

ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 



    
 

 แนวทางการพัฒนาที่ 6.1  สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

 แนวทางการพัฒนาที่ 6.2  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 

 

 

3-2 

 

ยุทธศาสตรที ่7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 

 แนวทางการพัฒนาที่ 7.1  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็งและการสรางเครือขาย 

                                                 พัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตรที ่8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 8.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 

ยุทธศาสตรที ่9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพือ่การบริการประทบัใจ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 9.1  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 

ยุทธศาสตรที ่10 การพัฒนาบคุลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 10.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

  และความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตรที ่11 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 

 แนวทางการพัฒนาที่ 11.1  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

 



 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 



 4-1 

สวนที่ 4 

แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 

4.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  เน่ืองดวยการติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหน่ึงในการ

ดําเนินงานพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ันเทศบาลเมืองบานไผจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่

ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 
 

สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2548  หมวด 6 

ขอ 28  ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งมี

คณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝายดวยกันทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น  หนวยงาน

ที่เกี่ยวของ  ผูแทนหัวหนาสวนบริหาร  รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ   ที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่

คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายน้ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการ เพ่ือนําไปใชในการแกไขหรือ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 

 จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามปน้ัน คือ การประเมินวามีการนําแผน 

พัฒนาสามปไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด   และไดผลเปนอยางไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธ์ิผลของแผน

ได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนฉบับตอไปได ดังน้ัน

การที่จะประเมินผลแผนในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน  

เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จ  ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค

ของการพัฒนาที่ย่ังยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังน้ันในขั้นตน เทศบาลเมืองบานไผ จึงตองติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาสามป ใหไดขอมูล   ขอเท็จจริง   อันนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบียนจากผลการปฏิบัติ

จริงที่เกิดขึ้น 

4.2  ระเบียบ วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกลาว  ขอ 29   ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว  ดังน้ี 

 1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

              2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

                3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น            

ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศ



 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึง

ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป   ทั้งน้ีใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร  
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แนวทางและวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตาม  ( Monitoring) 

 การติดตามน้ัน จะทําใหเราทราบไดวาขณะน้ีไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผน

สามป  ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gantchart ที่

จะทําใหหนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสามป มีการ

ดําเนินการในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมแผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญใน

การติดตามการดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 

 การประเมินผล ( Evaluation) 

  การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน ( Standard criteria) และ

ตัวช้ีวัด ( Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและ

เปนที่ยอมรับโดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญใน 2 ระดับคือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการ

ประเมินโครงการ   
 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงาน   

 เกณฑและตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม ( Multiple criteria  

and  indicators) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบใน

การดําเนินงานในภาพรวม  เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการ

บรรลุผลและการสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร 

(Attributes) อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
 

เกณฑมาตรฐาน 

(Standard  criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

1. สัมฤทธิผลและการบรรล ุ

   วัตถุประสงคของนโยบาย 

●  ผลผลิต 

●  ผลลัพธ 

 ผลตางระหวางเปาหมายกับ 

 วัตถุประสงคที่กําหนดไว 

2.ความเสมอภาคและความเปน 

   ธรรมในสังคม 

● การเขาถึง 

● การจัดสรรทรัพยากร 

● การกระจายผลประโยชน 

● ความเสมอภาค 

 ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร 

   ที่ไดรับจัดสรรตอคน 

 ผลประโยชนที่แตละกลุม               

   เปาหมายไดรับในแตละครั้ง 



 
 การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือ 

   การเลือกปฏิบัติที่เปนคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน 

การใหบริการ 

● สมรรถนะของหนวยงาน 

● ความทั่วถึงและเพียงพอ 

● ความถี่ในการใหบริการ 

● ประสิทธิภาพการใหบริการ 

 พ้ืนที่เปาหมายและประชากร 

   กลุมเปาหมายที่รับบริการ 

 จํานวนครั้งในการใหบริการ 

 ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4.ความรับผิดชอบของหนวยงาน 

 

 

●  พันธกิจตอสังคม 

●  ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

●  การใหหลักประกันความเสี่ยง 

●  การยอมรับขอผิดพลาด 

 การจัดลําดับความสําคัญ 

 ภารกิจและภารกิจรอง 

 การตัดสินใจที่สะทอนความรับผิดชอบ 
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เกณฑมาตรฐาน 

(Standard  criteria) 

ตัวชี้วัด 

(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 

5.การสนองความตองการของ 

   ประชาชน 

●  การกําหนดประเด็นปญหา 

●  การรับฟงความคิดเห็น 

●  มาตรการ/กลยุทธในการ  

แกไขปญหา 

●  ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

 ระดับการมีสวนรวม 

 การปรึกษาหารือ 

 การสํารวจความตองการ 

6.ความพึงพอใจของประชากร        

กลุมเปาหมาย 

●  ระดับความพึงพอใจ 

●  การยอมรับ / คัดคาน 

 

 

สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมาย 

ที่พอใจหรือไมพอใจ 

ความคาดหวัง 

ผลสะทอนกลับ 

7.  ผลเสียหายตอสังคม ●  ผลกระทบภายนอก  

(ทางบวกและทางลบ) 

●  ตนทุนทางสังคม 

 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

คาเสียโอกาส 

ความขัดแยงทางสังคม 
 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

                     การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานคิดวา

ระบบ ติดตาม และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด  ดังน้ัน  ระบบอ่ืนๆ  

ที่เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน  และ



 

ปจจัยนําเขา 

-แผนปฏิบัติการ 

-งบประมาณ 

-บุคลากร 

-ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 

-การใชทรัพยากร 

-การดําเนินการตามแผน 

-การบริหารแผน 

ผลผลิต 

-ความสําเรจ็ของการ    

 ดําเนินงานตามแผนในเชิง 

 รูปธรรม 

ผลลัพธ 

-ความสําเรจ็ของการ   

 ดําเนินงานตามแผน  

 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

 วัตถุประสงค/ 

 เปาหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring ) 

- Input  Monitoring 

- Performance  Monitoring 

 

จะสงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน  ดังน้ัน  ระบบติดตามและประเมินผลฯครั้งน้ีมี

กรอบแนวคิดตามแผนภาพดังน้ี 

แผนภาพระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

   ระบบการจัดทําแผน      ระบบงบประมาณ        ระบบสังคม/ทองถ่ิน      ระบบการเมือง         ระบบวัฒนธรรม 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ระบบประเมินผล ( Evaluation ) 

- ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 

  ของแผน 

- การเปลี่ยนแปลงของทองถิ่นในภาพรวม 



 

 

 

 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) 

 



ลําดับ โครงการ หนา

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น 3-6

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจาก 3-6

1 โครงการกอสรางศูนยอาหารเทศบาลเมืองบานไผ 3-6

2 โครงการฝกอบรมสงเสริมพัฒนาทักษะดานอาชีพและพัฒนารายไดชุมชน 3-6

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 3-7

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการ 3-7

1 โครงการความพอดีกับวิถีพอเพียงเพื่อคนพิการ 3-7

2 โครงการเสริมสรางเครือขายเพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน 3-7

3 โครงการอบรมสงเสริมและยกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน 3-8

4 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนที่ 3-8

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก 3-9

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก 3-9

1 โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจตอการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก ของเทศบาลฯ 3-9

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 3-10

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง 3-10

และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

1 โครงการจัดสวนหยอมหนาหองทํางานตาง ๆ 3-10

2 โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส. ในสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 3-10

3 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 3-10

4 โครงการปรับปรุงหองทํางานรองนายกเทศมนตร(ีชั้นบน) 3-11

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานหนา ดานหลังหองประชุมสภาเทศบาล 3-11

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนดานหนาและในหองศูนยบริการประชาชน 3-11

7 โครงการจัดซื้อซุมตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติบริเวณหนาสํานักงานเทศบาล 3-11

8 โครงการปรับปรุงสวนหยอมบริเวณซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณสี่แยกทางเขาบานเกิ้ง 3-11

9 โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 3-12

10 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล 3-12

11 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 3-12

สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหม (ศพด.1) 3-13

13 โครงการหนาบาน นามอง 3-13

14 โครงการสงเสริมการปลูกกลวยไทยในชุมชน เพื่อลดภาวะโลกรอน 3-14

สารบัญโครงการ

และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน



ลําดับ โครงการ หนา

สารบัญโครงการ

15 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. จากปากซอยวัดปาชัยวารินทร 3-14

ถึงหนาวัดปาชัยวารินทร (ตลอดซอย)

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนทางเขาอางเก็บน้ําหวยทราย 3-15

17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.เลียบคลองสงน้ําจากซอยมหาชัยเชื่อมกับชุมชนคลองชลประทาน 3-15

18 โครงการกอสราง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. บานเกิ้ง ซอย 9 3-16

19 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวังสังวาลย (ฝงดานทิศตะวันออกสวนที่เหลือ) 3-16

20 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสุวรรณภักดี 3-17

21 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 7 3-17

22 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยสมประสงค ซอย 3 3-18

23 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําค.ส.ล.ทางเขาโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ 3-18

ดานทิศตะวันออก

24 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชาโพธิ์พัฒนา 3-19

25 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยชุมชนพัฒนา 1 3-19

26 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกถนนขนมจีน 3-20

27 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแสงทองประชาสรรค(ดานทิศเหนือ) 3-20

28 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเพียรแกวอุทิศ 3-21

29 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. คุมสะพานลอย ซอย 5 3-21

30 โครงการขุดลอกสระสวรรคพรอมปรับปรุงภูมิทัศน 3-22

31 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําถนนประชาอุทิศ 2 3-22

32 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง  ซอย 1 (ดานทิศเหนือ) 3-23

33 โครงการกอสรางถนนลูกรังจากถนนศรีบุญเรือง (ดานทิศตะวันตก) เชื่อมตอชุมชนสุมนามัย 3-23

34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง(ดานทิศตะวันออก) 3-24

35 โครงการกอสรางกําแพงกันดินริมคลองสงน้ํา ถนนเลียบคลองชลประทาน 3-24

36 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2 3-25

37 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนรอบรั้วโรงเรียนบานเกิ้ง (บานเกิ้งซอย 6) 3-25

38 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. แยกซอย 13 ไปซอย 17 3-26

39 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 2 3-26

40 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง ซอย 12/1 3-27

41 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยหลังศาลา 3-27

42 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเอี่ยมประเสริฐ ซอย 1 3-28

43 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ซอยประปา 3 3-29

44 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 6 3-29

45 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 1 3-30

 



ลําดับ โครงการ หนา

สารบัญโครงการ

46 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 15 3-30

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 13 3-31

48 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนยิ่งยง ซอย 4 3-31

49 โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. (ชวงที่ชํารุด) ถนนยิ่งยง ซอย 8 3-32

50 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนยิ่งยง ซอย 12 3-33

51 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ ซอย 9 3-33

52 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ ซอย 11 3-34

53 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 (อนุบาลสาธิต) 3-35

54 โครงการวางทอระบายน้ําภายในบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 3-35

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษ 3-36

สิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 3-36

1 โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน 3-36

2 โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน 3-37

3 โครงการทอดผาปาขยะ 3-37

4 โครงการเรารักบานไผรักษสิ่งแวดลอม 3-37

5 คาทดแทนกรณีสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมเนื่องจากระบบกําจัดมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ 3-38

6 โครงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3-38

7 โครงการจางเหมาบริษัทที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะหโครงการดานการจัดการขยะมูลฝอย 3-39

8 โครงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 3-39

9 โครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร เทศบาลเมืองบานไผ 3-40

10 โครงการกอสรางระบบรวบรวม และบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ 3-40

11 โครงการจางที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานโครงการกอสรางระบบรวบรวม 3-41

และบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ

12 โครงการปรับปรุงศูนยจัดการมูลฝอยรวมเทศบาลเมืองบานไผ 3-41

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน 3-42

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน 3-42

1 โครงการสงเสริมคนดีศรีเมืองไผ 3-42

2 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษา 3-42

3 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่น 3-42

ที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน

4 โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 3-43

5 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท. 3-43
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6 โครงการสนับสนุนคาใชจายการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 3-43

7 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 3-43

8 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น(SBMLD) 3-44

9 โครงการอบรมเยาวชนนักเขียนจุดประกายความใฝฝนเพาะเมล็ดวรรณกรรม 3-44

10 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานดนตรี เสียงแคนดอกคูณ 3-44

11 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ 3-45

12 อุดหนุนโครงการอบรมพัฒนานักเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ 3-45

13 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3-45

14 โครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบานไผ 3-45

15 โครงการจัดการแขงขันทักษะทางวิชาการ 3-46

16 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3-46

และระดับประเทศ

17 โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล 3-46

18 โครงการอาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 3-46

19 เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 2 3-47

20 โครงการคาใชจายการพัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด 3-47

21 โครงการสงเสริมศักยภาพพนักงานครูเทศบาลดานวิชาการโดยความรวมมือระหวาง 3-47

สถาบันทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน กับเทศบาลเมืองบานไผ

22 โครงการจัดงานวันบัณฑิตนอย 3-48

23 โครงการพัฒนาเพื่อการเรียนรูภาษาตางประเทศ 3-48

24 โครงการสนับสนุนคาใชจายสงเสริมกิจกรรมรักการอานในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 3-48

25 อุดหนุนโครงการพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูมาตรฐานโรงเรียนในสังกัด สพป.ขอนแกน เขต 2 3-48

26 โครงการสงเสริมการอาน : เทศกาลหนังสือสื่อแหงรักสูทองถิ่น 3-49

27 โครงการหองเรียนอิเล็กทอนิกส ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล 3-49

28 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ 3-49

คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคูมือการเรียนรูภาษาของกลุมประชาคมอาเซียน 3-50

30 โครงการสนับสนุนคาใชจายในการพัฒนาแหลงเรียนรู 3-50

31 โครงการสนับสนุนคาปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน 3-50

32 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 3-50

33 โครงการสนับสนุนคาจัดการเรียนการสอน (รายหัวสวนเพิ่ม : TOP UP) 3-51

34 โครงการสนับสนุนคาหนังสือเรียน 3-51

35 โครงการสนับสนุนคาเครื่องอุปกรณการเรียน 3-51
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36 โครงการสนับสนุนคาเครื่องแบบนักเรียน 3-52

37 โครงการสนับสนุนคากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3-52

38 โครงการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรูปแบบมอนเตสซอรี่(Montessori) 3-52

39 โครงการจัดซื้อสื่อการศึกษาสําหรับการสอนแบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) 3-53

40 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 3-53

41 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสังกัดสพป.ขอนแกน เขต 2 3-53

42 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 3-54

43 โครงการกอสรางสระวายน้ําพรอมหลังคาคลุม 3-54

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย 3-55

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 3-55

1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตามโครงการสุขกาย สบายชีวี (Sport day) 3-55

2 โครงการคาใชจายรณรงคเพื่อในการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 3-55

3 โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอเพื่อเยาวชนและประชาชน 3-55

4 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 3-56

5 โครงการแขงขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 3-56

6 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 3-56

7 โครงการจัดการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 3-57

8 โครงการจัดการการแขงขันกีฬานักเรียนประถมศึกษาเกมส 3-57

9 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคชุมชนหนองลุมพุก 3-57

10 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคชุมชนขนมจีน 2000 3-58

11 โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม 3-58

12 โครงการชาวบานไผ รวมใจลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา 3-58

13 โครงการสาธารณสุขผสมผสานเชิงรุก 3-59

14 โครงการ I SEE YOU 3-59

15 โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตวมาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ 3-59

16 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ 3-60

17 โครงการเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุ 3-60

18 โครงการตําบลสุขภาวะ 3-60

19 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 3-60

20 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม 3-61

21 โครงการเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพ 3-61

22 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย 3-61

ในชีวิตและทรัพยสิน
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23 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 3-61

24 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 3-62

25 โครงการเรารักบานไผ 3-62

26 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 3-63

27 โครงการอบรมเสริมสรางทักษะชีวิต 3-63

28 โครงการรณรงคยุติความรุนแรงตอ เด็ก เยาวชน สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 3-63

29 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแลคนพิการและทัศนศึกษาดูงาน 3-63

30 โครงการ X-Ray  ผูมีแนวโนมจะพิการ 3-64

31 โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยผูสูงอายุ 3-64

32 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ  คนพิการในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 3-65

33 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3-65

34 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพคนพิการ 3-65

35 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 3-66

36 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอน 3-66

ยากจน  และผูดอยโอกาส

37 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 3-66

38 โครงการจัดตั้งและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลบานพิทักษเพื่อการดูแลบุคคลออทิสติก 3-67

ตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 365 วัน

39 โครงการรอยดวงใจเมืองบานไผตานภัยโรคพยาธิใบไมตับ และมะเร็งทอน้ําดี 3-67

3-68

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 3-68

1 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนนทางเทาและการจราจร 3-68

2 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร 3-68

3 โครงการอบรมยุวเทศกิจ 3-68

4 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดแบบไรสาย 3-69

5 โครงการจางตีเสนจราจรถนนสายตาง ๆ ในเทศบาล 3-69

6 โคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย 3-69

7 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปดระบบไรสายบริเวณสวนเฉลิม พระเกียรติ 88 พรรษา 3-69

(ดานหลังสํานักงานเทศบาล)

8 โครงการปรับปรุงบานพักพนักงานเทศบาล 3-69

9 โครงการกอสรางหองทํางานสถานีดับเพลิงยอยมิตรภาพ 3-70

10 โครงการประชุมประชาคมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 3-70

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน
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11 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน(อปพร.) 3-70

12 โครงการอุดหนุนยาเสพติด 3-70

13 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 3-70

14 โครงการติดตั้งและซอมแซมรางระบายน้ําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 3-71

15 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาลบานไผ 3-71

16 โครงการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 3-71

17 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 3-71

18 โครงการจัดซื้อตูล็อคเกอร 9 ประตู 3-72

19 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบกระบะเททาย 3-72

20 โครงการจางเหมาบุคลากรทําความสะอาดอาคารศูนยบริการฯและดูแลเครื่องมือเครื่องใช 3-72

ใหปราศจากเชื้อประจําศูนยบริการฯ

21 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเทศบาลเมืองบานไผ 3-73

22 โครงการกอสรางอางลางเครื่องมือศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ 3-73

23 โครงการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3-73

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการสรางเครือขายพัฒนาเมือง 3-74

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง 3-74

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

1 โครงการจัดกิจกรรมศูนยปรองดองสมานฉันทเทศบาลเมืองบานไผ 3-74

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ 3-74

3 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย 3-75

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 3-75

5 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการและรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 3-75

6 โครงการสงเสริมพนักงานครูพนักงานเทศบาลและนักเรียนสังกัดเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬา 3-76

7 โครงการเขารวมแขงขันกีฬาไทคัพมหกรรมกีฬาทองถิ่นแหงประเทศไทย 3-76

8 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่นสัมพันธ 3-76

9 โครงการจัดงานประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น 3-76

10 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 3-77

11  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 3-77

12 เงินอุดหนุนสวนราชการในการจัดงานวัฒนธรรมทองถิ่น 3-77

13 เงินอุดหนุนวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น 3-78

14 โครงการกอสรางศาลหลักเมือง 3-78

15 โครงการจัดงานประเพณีบุญซําฮะ 3-78

16 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมีสวนรวม 3-79
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17 โครงการประชุมสภาพลเมืองบานไผ 3-79

18 โครงการกฎหมายควรรู 3-80

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเยาวชนไทยกับการมีสวนรวมในการปองกันและปราบปราม 3-80

การทุจริต ภายใตระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

20 โครงการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางเมือง 3-80

21 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกเยาวชน 3-81

และประชาชนในเขตเทศบาล

22 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวมและทัศนศึกษาดูงาน 3-81

23 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไทองคราชัน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3-82

24 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส 3-82

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

25 โครงการธรรมนูญสุขภาพเมืองบานไผ 3-83

26 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรภาคประชาชน 3-83

27 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐานชุมชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 3-83

28 โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห 3-84

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

29 โครงการสงเสริมสนับสนุนการมีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษาใหมีรายไดระหวางเรียน 3-84

30 โครงการอบรมอนุรักษและขยายพันธุโค ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 3-84

31 โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3-85

32 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานการสงเสริมบทบาทการพัฒนาสตรี 3-85

33 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน  ทั้ง 39 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 3-86

34 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางภาวะผูนํา 3-86

คณะกรรมการชุมชนและองคกร ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

35 โครงการไผแสนกอ 3-87

36 โครงการวันเยาวชน 3-87

37 โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 3-88

38 โครงการสรางถังเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตรและกอสรางศาลาที่พักศูนยเกษตรทฤษฏีใหม 3-88

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

39 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ (ชุมชนหนองลุมพุก) 3-88/1

40 โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ (ชุมชนหมูสี่พัฒนา และชุมชนโพธิ์สวรรค) 3-88/1

41 โครงการแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ (ชุมชนปอบิด) 3-88/1

42 โครงการแขงขันสวดมนตหมูทํานองสรภัญญะ (ชุมชนบานไผพัฒนา) 3-88/2

43 โครงการจัดงานบุญประจําปและประกวดคําผญา (ชุมชนประเสริฐแกว และชุมชนหลักสิบสี่) 3-88/2
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44 โครงการปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศล (ชุมชนสุมนามัย) 3-88/2

45 โครงการแสงธรรมนําชีวิต (ชุมชนศาลเจา,ชุมชนโนนสะอาด,ชุมชนพระธรรมสาร,ชุมชน บขส.) 3-88/2

46 โครงการจัดงานบุญประจําป (ชุมชนคลองชลประทานและชุมชนยิ่งยง) 3-88/2

47 โครงการจัดงานบุญประเพณี (ชุมชนบานไผเกา) 3-88/3

48 โครงการจัดงานบุญประเพณี มหาชาติ(พระเวสสันดร) (ชุมชนบานขาพัฒนา) 3-88/3

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได 3-89

และลดรายจายในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 3-89

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดจากแหลงรายไดใหม 3-89

2 โครงการภาษีคืนกําไรใหประชาชน 3-90

3 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 3-90

4 โครงการปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 3 3-90

5 โครงการปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 3-90

6 สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 3-91

และเพิ่มรายไดใหกับชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 3-92

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 3-92

1 โครงการอุดหนุนเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 3-92

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบานไผ 3-92

3 โครงการอุดหนุนที่วาการอําเภอบานไผ 3-92

4 โครงการฝกอบรมทบทวนเครือขายอาสาสมัครฝายทะเบียนประจําชุมชน 3-92

5 โครงการปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกลองไฟ 3-93

6 โครงการซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิงทะเบียน 82-8692 ขก 3-93

7 โครงการปรับปรุงหองพักเจาหนาที่สถานีดับเพลิงยอยมิตรภาพ 3-93

8 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรูแกเจาหนาที่งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 3-93

9 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต 3-94

10 โครงการจัดซื้อสายสงน้ําดับเพลิงชนิดผาใบ 3-94

11 โครงการจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ 3-94

12 โครงการจัดซื้อตูทําน้ําเย็น 3-94

13 โครงการจัดซื้อเกาอื้พักคอย 4 ที่นั่งไมมีพนักพิงเบาะหนัง 3-94

14 โครงการจัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 3-95

15 โครงการจางบุคคลภายนอกสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในการบริหารงานของเทศบาล 3-95

16 โครงการอุดหนุนศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อการจางระดับอําเภอ 3-96
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17 โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี LED ขนาด 32 นิ้ว 3-96

18 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา 3-96

19 โครงการกอสรางฐานเสาธงโรงเรียนเทศบาลบานไผ 3-97

20 โครงการกอสรางเวทีพรอมฉากหลัง โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 3-97

21 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงที่ 4 3-97

22 โครงการถมดินสถานที่กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหงใหม (ศพด.1) 3-97

23 โครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหงใหม (ศพด.1) 3-97

24 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต 3-97

25 โครงการปูกระเบื้องยางบริเวณสนามเด็กเลนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 3-98

26 โครงการปรับปรุงบริเวณลานเสาธง 3-98

27 โครงการกอสรางรั้วศูนยพัฒนาเด็กเล็ก3 (โนนสวาง) 3-98

28 โครงการกอสรางตอเติมหองเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) 3-98

29 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม อาคารกองการศึกษา 3-99

30 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งสําหรับอาคาร Youth Park 3-99

31 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 3-99

32 โครงการจัดซื้อโตประชุมพรอมเกาอี้ จํานวน 10 ที่นั่ง สําหรับอาคารYouth Park 3-99

33 โครงการจัดซื้อชั้นวางหนังสือสําหรับอาคาร Youth Park 3-99

34 โครงการติดตั้งผามานอาคาร Youth Park 3-100

35 โครงการถมดินและกอสรางอาคารบานพิทักษบุคคลออทิสติก พรอมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค 3-100

36 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ 3-100

37 จัดซื้อตูอบสมุนไพรพรอมอุปกรณ 3-100

38 โครงการหอกระจายขาวแบบไรสาย พรอมติดตั้ง 3-100

39 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ 3-101

(ตลาดสดเทศบาล 4 เดิม)

40 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติงานนวดแผนไทย ประจําศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ 3-101

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถ 3-102

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม 3-102

จริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง 3-102

2 โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกพนักงานและลูกจาง 3-102

3 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูนความรู ทักษะ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 3-103

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานเทศบาล ลูกจาง 

ในการปฏิบัติงาน
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พนักงานจางและครูเทศบาล

4 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน 3-103

5 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ  การปฏิบัติงานงานดานการเงิน การคลัง  และการพัสดุ 3-103

6 โครงการอบรมครูและศึกษาดูงานในประเทศ 3-104

7 โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 3-104

8 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล 3-104

9 โครงการอบรมใหความรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 3-105

10 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน 3-106

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 3-107

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 3-107

1 โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณดวยระบบคอมพิวเตอร 3-107

2 โครงการปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 3-107

3 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก  ขนาด 5 ฟุต  3-108

4 โครงการกอสรางหองน้ํา-หองสวม  ชั้น 2  อาคารหอประชุมประชาเมืองไผ 3-108

5 โครงการจัดซื้อไมคลอยใชในการประชุมตางๆ 3-108

6 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานและอาคารหอประชุมเอนกประสงค 3-108

และรักษาความปลอดภัยสถานที่

7 โครงการตกแตงหองประชุมประชาเมืองไผ 3-108

8 โครงการกอสรางโดมศูนยประชาสัมพันธสวนหนา 3-109

9 ปายประชาสัมพันธหนาหองประชุมตาง ๆ 3-109

10 โครงการจัดทํามุมหนังสือ (หองนายกฯ) 3-109

11 โครงการจัดทําปายหองตางๆ  2  ภาษา  3-109

12 โครงการปรับปรุงปายบอกแนวเขต  เปน 2  ภาษา 3-110

13 โครงการจัดทําปายบอกสถานที่ติดตอราชการ  2  ภาษา  3-110

14 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน พรอมเกาอี้  2 ชุด 3-111

15 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  4 ลิ้นชัก  3-111

16 โครงการจัดซื้อไมคลอยแบบหนีบปกเสื้อ 3-111

17 โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร  3-111

18 โครงการจัดซื้อชุดมาหินออน 3-111

19 โครงการจัดซื้อโตะกลม 3-112

20 โครงการจัดซื้อผาคลุมเกาอี้ 3-112

21 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) 3-112

22 โครงการจัดทําทางลาดขึ้นสําหรับผูพิการ 3-112



ลําดับ โครงการ หนา

สารบัญโครงการ

23 โครงการอบรมใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง 3-113

24 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 3-113

25 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  12,000  บีทียู 3-113

26 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3-114

27 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับประมวลผล 3-114

28 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองชางงานปองกันฯ  3-115

งานเทศกิจฯหองประชุมเล็ก

29 โครงการจัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงคขนาดความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร 3-115

30 โครงการจางเหมาเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ําขนาดความจุไมนอยกวา 6,000 ลิตร พรอมทําสีทั้งคัน 3-115

31 โครงการจัดซื้อและติดตั้งหมอแปลงไฟฟา โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 3-116

32 โครงการสนับสนุนคาใชจายอินเตอรเน็ตโรงเรียนสังกัดเทศบาล 3-116

33 โครงการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสําหรับศูนยภาษาอาเซียน (หองสมุดเทศบาล) 3-116

34 โครงการจางเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด 3-116

35 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 3-117

36 โครงการจัดซื้อและติดตั้งหมอแปลงไฟฟาพรอมระบบไฟฟาศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหม (ศพด.1) 3-117

37 โครงการติดตั้งระบบน้ําประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหม (ศพด.1) 3-117

38 โครงการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 3-117

39 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอ 3-118

40 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ A3 3-118

41 โครงการจัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลชนิดภายนอก (SAN) 3-118

42 โครงการจัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED ขนาด ไมนอยกวา 21.5 นิ้ว 3-119

43 โครงการจัดซื้อสแกนเนอรสําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 3-119

44 โครงการจัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) 3-120

45 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตําแหนงเจาหนาที่บริการขอมูลขาวสาร 3-120

46 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู 3-121

47 โครงการจางเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานสุขาภิบาลและอนามัยและสิ่งแวดลอมในตําแหนง 3-121

เจาพนักงานบันทึกขอมูล

48 โครงการจัดซื้อยูนิตทําฟน 3-122

49 โครงการจัดซื้อตูลําโพงลอลากอเนกประสงคมีแอมปในตัว 3-122

50 โครงการจัดซื้อรถเข็นของอเนกประสงค 4 ลอ 3-122

51 โครงการเพิ่มและปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 3-123



 3 - 3

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            -         -                   -          -                   2            500,000            

ชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น

รวม 2           500,000           -        -                  -         -                  2           500,000           

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา 

ตามความตองการของตลาด -                   

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงาน 4           220,000            -         -                   -          -                   4            220,000            

ตามความตองการของตลาด

รวม 4           220,000           -        -                  -         -                  4           220,000           

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.2560-2562)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 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.2560-2562)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศน 54          34,732,000        2           1,000,000          2            1,000,000          58          36,732,000        

ของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 12          300,136,000       2           150,000             2            150,000             16          300,436,000      

รวม 66         334,868,000     4           1,150,000         4            1,150,000         74          337,168,000     

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบ 43          33,880,000        -         -                   -          -                   43          33,880,000        

ใหไดมาตรฐาน

รวม 43         33,880,000       -        -                  -         -                  43          33,880,000       

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 

และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 39          45,475,510        -         -                   -          -                   39          45,475,510        
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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.2560-2562)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัย 23          8,031,000          -         -                   -          -                   23          8,031,000          

ในชีวิตและทรัพยสิน

รวม 62         53,506,510       -        -                  -         -                  62          53,506,510       

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง 48          9,485,000          -         -                   -          -                   48          9,485,000          

และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

รวม 48         9,485,000         -        -                  -         -                  48          9,485,000         

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได

และลดรายจายในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล 6           1,728,504          -         -                   -          -                   6            1,728,504          

รวม 6           1,728,504         -        -                  -         -                  6           1,728,504         

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

เพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการ 40          21,186,200        -         -                   -          -                   40          21,186,200        

ของเทศบาล

รวม 40         21,186,200       -        -                  -         -                  40          21,186,200       



 3 - 6

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 3 ป

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรม

และความสามารถในการปฏิบัติงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 10          3,615,000          -         -                   -          -                   10          3,615,000          

ใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

รวม 10         3,615,000         -        -                  -         -                  10          3,615,000         

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบ 51          14,485,500        -         -                   -          -                   51          14,485,500        

การบริหารจัดการ

รวม 51         14,485,500       -        -                  -         -                  51          14,485,500       

รวมทั้งสิ้น 333       473,974,714     4           1,150,000         4            1,150,000         341        476,274,714     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงกอสราง  -เพือเปนศูนยอาหารสวัสดิการ  -ปรับปรุงกอสรางศูนยอาหารเทศบาล 350,000 -           -           จํานวน  -พนักงานเจาหนาทีเทศบาล สํานักปลัด ฯ

ศูนยอาหารเทศบาล ของพนักงาน เจาหนาทีเทศบาล เมืองบานไผ จํานวน 1 หลัง 1 หลัง ไดรับบริการจากศูนยอาหาร

เมืองบานไผ และเปนอาคารประชาสัมพันธ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล  -เปนสถานทีประชาสัมพันธ

โครงการกิจกรรมของเทศบาล กําหนด กิจกรรมของเทศบาล
2 โครงการฝกอบรมสงเสริม  - เพือใหชุมชนสามารถนํา  - ประชาชนกลุมเปาหมายมี 150,000 -           -           ประชาชน  -ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

พัฒนาทักษะดานอาชีพ ความรูทีไดรับไปประกอบ ความรูทีไดจากการฝกอบรมนํา (ป59:150,000 ไดรับการฝก มีความรู  ทักษะอาชีพ สวัสดิการฯ

และพัฒนารายไดชุมชน อาชีพในการดํารงชีวิต เพือ ไปประกอบอาชีพ ป58:150,000 อาชีพเพิมขึน สาขาตาง ๆ ทีสามารถนําไป

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เพิมรายได ลดรายจาย ยก  - สรางงาน สรางอาชีพทียังยืน ป57:150,000) ประกอบอาชีพได

ระดับมาตรฐานการครองชีพ เสริมสรางทักษะอาชีพใหกับ  -เปนการแกไขปญหาความ

และภูมิปญญาทองถิน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ยากจนใหแกประชาชน

 - เพือใหชุมชนพึงพากันเอง  -ประชาชนมีความสมานฉันท

รวมถึงการพึงพาทุนทางสังคม มีการทํางานเปนทีม กอใหเกิด

คนในชุมชนไดมีสวนรวม รูจัก ความสามัคคีในชุมชน

คิดเองทําเองตอยอดในดาน  -ปลุกจิตสํานึกประชาชน

การประกอบอาชีพ ในชุมชนรูจักพึงพาตนเอง

มีสวนรวมในเชิงบูรณาการใน

ชุมชนสามารถสรางภูมิคุมกัน

ตอการเปลียนแปลงตาม

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแขงขัน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 1 เพิ่มปริมาณการจําหนายสินคาสําคัญที่มีอยูแลวใหมากขึ้น

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 สงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการและวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนายสินคามากขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

สภาวะของประชาชนโลก

500,000 -          -          รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการความพอดีกับ  -เพื่อใหคนพิการ มีความรู  - คนพิการในเขตเทศบาลเมือง 100,000          -           -           คนพิการ  -คนพิการมีความรูความ กอง

วิถีพอเพียงเพื่อคนพิการ ความสามารถในการประกอบ บานไผ ทั้ง 39 ชุมชน (ป59:100,000) ที่ผานการ สามารถในการประกอบอาชีพ สวัสดิการฯ

อาชีพ มีอาชีพ และรายได อบรมมีอาชีพ  -คนพิการมีอาชีพและรายได

และรายได  -มีการรวมกลุมในการ

ประกอบอาชีพของคนพิการ

2 โครงการเสริมสรางเครือขาย  - เพื่อเพิ่มทางเลือกและอํานวย  - ประชาชนในพื้นที่เทศบาล 20,000 -           -           ประชาชน  - ประชาชนในพื้นที่ กอง

เพื่อพัฒนาทักษะแรงงาน ความสะดวกใหกับประชาชน เมืองบานไผ ผูสูงอายุ ผูพิการ (ป59:20,000 มีความรู เทศบาลไดรบขอมูลการรับ สวัสดิการฯ

ในการสมัครงานกับนายจาง มีงาน มีอาชีพ ที่สรางรายไดที่ (ป58:20,000) ดานการ สมัครงานที่รวดเร็วเชื่อถือได

หรือสถานประกอบการโดยตรง ยั่งยืนและสามารถพึ่งพา ประกอบอาชีพ  - ประชาชนในพื้นที่

ใหประชาชนมีงานทํามีความรู ตนเองได เพิ่มขึ้น เทศบาล ผูพิการ ผูสูงอายุ

จากการฝกทักษะอาชีพ มีความรูดานทักษะอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ แขงขัน ภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

อิสระที่สามารถตอยอด

เปนอาชีพที่สามารถสราง

รายไดอยางยั่งยืน

3 โครงการอบรมสงเสริมและ  -เพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและ  -จัดฝกอบรมกลุมอาชีพชุมชน 50,000 -           -           จํานวนผลิต  -ผลิตภัณฑชุมชนไดรับการ กอง

ยกระดับมาตรฐานสินคา ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑในชุมชน ในเขตเทศบาล ทั้ง 39 ชุมชน ภัณฑ ชุมชนได พัฒนาทั้งทางดานมาตรฐาน สวัสดิการฯ

ชุมชน รวมถึงพัฒนาผูผลิตในดานอื่นๆ รับการพัฒนา สินคาและบรรจุภัณฑ

รวมดวย ไมนอยกวา   -กลุมอาชีพในชุมชน

1 ครั้ง ไดรับการพัฒนาทักษะดาน

อื่นๆที่จําเปน

4 โครงการออกเยี่ยมชุมชน  -เปนการทํางานเชิงรุกในการรับ - ชุมชนในเขตเทศบาล 50,000           -           -           ชุมชน ทั้ง 39  -ทําใหสามารถแกไขปญหา กอง

เคลื่อนที่ ทราบปญหาความตองการของ เมืองบานไผ ทั้ง 39 ชุมชน (ป59:50,000 ชุมชน ไดรับ ไดตรงตามความตองการของ สวัสดิการฯ

ประชาชนและเปนการลดระยะ (ป58:50,000 การดูแลจาก ประชาชน

เวลาปฏิบัติราชการและการ (ป57:50,000) หนวยงาน  -ประชาชนไดรับการ

บริการตอบสนองความตองการ ภาครัฐ บริการโดยสะดวก รวดเร็ว

ของประชาชนในพื้นที่  -ประชาชนไดรับทราบ

- เพื่อประชาสัมพันธนโยบาย ขาวสาร และนโยบายเรง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 2 พัฒนาทักษะและคุณภาพแรงงาน สินคา ตามความตองการของตลาด 

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินคาและแรงงานตามความตองการของตลาด

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โครงการเรงดวนของทางราชการ ดวนของทางราชการ

และจัดบริการสาธารณะตางๆ  -การทํางานเกิดประสิทธิ

ที่มีอยูใหกับประชาชนที่อยูในพื้น ภาพและมีความรวมมือกัน

ที่หางไกลและเปนการทํางาน

แบบมีสวนรวมและบูรณาการ 

รวมกัน

220,000 -          -          รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 3 เตรียมความพรอมกับการเปนศูนยกลางของการคมนาคมทางบก

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการศึกษาผลกระทบทาง  - เพื่อทราบถึงผลกระทบถึง  - จางศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ 500,000     -          -          ความพึงพอใจ  -ทราบถึงผลกระทบถึง กองชาง

เศรษฐกิจตอการเปนศูนยกลาง โครงการที่มีตอประชาชนในพื้นที่ ตอการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก ของประชาชน โครงการที่มีตอประชาชน

การขนสงทางบก  -เพื่อใชผลการศึกษาในการ ของเทศบาลเมืองบานไผ ไมนอยกวา ในพื้นที่

ของเทศบาลเมืองบานไผ เตรียมความพรอมเมืองที่รองรับ รอยละ 80  -ใชผลการศึกษาในการ

เตรียมความพรอมเมือง

เพื่อรองรับผลกระทบที่

เกิดขึ้น

 -หาจุดแข็งและจุดออน

และหากิจกรรมสนับสนุน

500,000 -         -         

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 สงเสริมการเตรียมความพรอมของการเปนศูนยกลางการขนสงทางบก

ที่ โครงการ
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รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจใหมีความมั่งคงและมีความสามารถทางการแขงขัน

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

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดสวนหยอม  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม  -จัดสวนหยอมหนาหองทํางานตาง ๆ 30,000         -           -           เกิดภูมิทัศน  -สถานที่ทํางานนาอยูมี สํานักปลัดฯ

หนาหองทํางานตาง ๆ รมรื่นสรางบรรยากาศ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ที่สวยงาม ภูมิทัศนที่สวยงาม

ในการทํางาน กําหนด) จํานวน 7 แหง  -มลพิษทางอากาศลด

เพิ่มออกซิเจน

2 โครงการประกวดกิจกรรม  -เพื่อใหพนักงานเทศบาล  -รณรงคกิจกรรมดําเนินการ 5 ส. ตาม 10,000         -           -           จํานวน 1 ครั้ง  -หองทํางานมีความสะอาด สํานักปลัดฯ

5 ส. ในสํานักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ตระหนัก กอง/ฝายตาง ๆ ตลอดปงบประมาณ เปนระเบียบเรียบรอย

เมืองบานไผ และมีจิตสํานึกในการรักษา  -พนักงานเทศบาลมีวินัย

ความสะอาด ความเปนระเบียบ มีความเปนระเบียบ

เรียบรอยของหองปฏิบัติงาน

สํานักงานเทศบาลฯ

3 โครงการปรับปรุงอาคาร  - เพื่อปรับปรุงใหอาคาร  - ปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาล 3,000,000 -           -           จํานวน 1 แหง  -อาคารสํานักงานมีความ สํานักปลัดฯ

สํานักงานเทศบาลเมือง สํานักงานเทศบาลมีสภาพ เมืองบานไผโดยทําการทาสีบริเวณรอบ สวยงาม 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 3 - 11

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บานไผ สวยงาม เปนเทศบาลนาอยู อาคารสํานักงานเทศบาลและซอมแซม  -ตัวอาคารมีความแข็งแรง

บริเวณรอยราวตัวอาคารทั้งหมด

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด)

4 โครงการปรับปรุงหอง  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม และ  -ปรับปรุงหองทํางานรองนายกเทศมนตรี 40,000 -           -           เกิดภูมิทัศน  -มีความสะอาดและสวยงาม สํานักปลัด ฯ

ทํางานรองนายกเทศมนตรี มีภูมิทัศนที่สวยงามขึ้น (ชั้นบน)  โดยทําการปูพรมใหม ที่สวยงาม  -มลพิษทางอากาศในหอง

(ชั้นบน) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล จํานวน 1 แหง ลดลง

กําหนด)

5 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม  -จัดสวนหยอมหนาหองและดานหลัง 30,000         -           -           เกิดภูมิทัศน  -มีความสะอาดและสวยงาม สํานักปลัด ฯ

ดานหนา ดานหลังหอง รมรื่น  สรางบรรยากาศในการ ประชุมสภาเทศบาล ที่สวยงาม  -มลพิษทางอากาศในหอง

ประชุมสภาเทศบาล ทํางาน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล 2  แหง ลดลง

กําหนด)

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม รมรื่น  -จัดตกแตงทางเขาดานหนาศูนยบริการ 50,000         -           -           เกิดภูมิทัศน  -มีความสะอาดและสวยงาม สํานักปลัด ฯ

ดานหนาและในหองศูนย สรางบรรยากาศ ประชาชนโดยรอบบริเวณศูนยบริการ ที่สวยงาม  -มลพิษทางอากาศในหอง

บริการประชาชน ในการทํางาน ประชาชนและภายในหอง 1 แหง ลดลง

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด)
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7 โครงการจัดซื้อซุมตั้งพื้น  -เพื่อเปนการเทิด  -จัดซื้อซุมตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ 500,000 -           -           จํานวน 1  ซุม  -เปนการแสดงออกถึงความ สํานักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติบริเวณ พระเกียรติและแสดงความ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล จงรักภักดี

หนาสํานักงานเทศบาล จงรักภักดีตอสถาบัน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล  -เปนการตกแตงสถานที่

พระมหากษัตริย กําหนด) สมพระเกียรติ

8 โครงการปรับปรุงสวน  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม  -ปรับปรุงสวนหยอมบริเวณซุมสี่แยก 50,000 -           -           จํานวน 1 แหง  -มีภูมิทัศนที่สวยงาม สํานักปลัดฯ

หยอมบริเวณซุมเฉลิม รมรื่นและแสดงความจงรักภักดี ทางเขาบานเกิ้ง  -ไดแสดงออกถึงความ

พระเกียรติบริเวณ ตอสถาบันพระมหากษัตริย (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล จงรักภักดีฯ

สี่แยกทางเขาบานเกิ้ง กําหนด)

9 โครงการขยายเขตประปา  -เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ  -ขยายเขตประปาตามถนนและซอย 500,000       500,000     500,000    ความพึงพอใจ  -เพื่อใหประชาชนมีน้ํา กองชาง

ภายในเขตเทศบาล อุปโภคบริโภคที่ไดมาตรฐาน ตาง ๆ ที่ยังไมมีระบบจําหนายประปา (ป59:500,000) ของประชาชน สําหรับอุปโภคบริโภคที่ได

ถูกหลักอนามัย ภายในเขตชุมชน 39 ชุมชน (ป58:500,000) ไมนอยกวา มาตรฐานถูกหลักอนามัย

 -เพื่อใหประชาชนมีน้ําสําหรับ (ป57:500,000) รอยละ 80  -เพื่อใหประชาชนมีน้ํา

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ สําหรับอุปโภคบริโภค

อยางเพียงพอ

 -ยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพชีวิตของประชาชน

ในการที่จะไดรับบริการน้ํา

ประปาที่มีคุณภาพที่ดี
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10 โครงการขยายเขตไฟฟา  -เพื่ออํานวยความสะดวกและ  - ขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะตามถนน 500,000       500,000     500,000    ความพึงพอใจ  -ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

สาธารณะในเขตเทศบาล ความปลอดภัยแกประชาชน และซอยในเขตเทศบาล (ป59:500,000) ของประชาชน ไดรับบริการอยางทั่วถึง

ในการสัญจรในเวลากลางคืน (ป58:500,000) ไมนอยกวา  -ประชาชนไดรับความ

(ป57:500,000) รอยละ 80 สะดวกและความปลอดภัย

ในการสัญจรไป-มาในเวลา

กลางคืน

11 โครงการอนุรักษพันธุกรรม  -เพื่อสนองพระราชดําริสมเด็จ  -จัดตั้งศูนยอนุรักษและพัฒนา 200,000 -           -           จัดตั้งศูนย  -ประชาชนรวมใจกัน กอง

พืชอันเนื่องมาจากพระราช พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม ทรัพยากรทองถิ่นเทศบาลเมืองบานไผ (ป59:200,000 อนุรักษฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดี การศึกษา

ดําริสมเด็จพระเทพ- ราชกุมารี  - ดําเนินการสนับสนุนกิจกรรม ป58:200,000) จํานวน 1 แหง   -ประชาชนในทองถิ่น

รัตนราชสุดาสยามบรม  -จัดตั้ง"ศูนยอนุรักษและพัฒนา 4 กิจกรรม มีความตระหนักและ

ราชกุมารี  (อพ.สธ.) ทรัพยากรทองถิ่น เทศบาลเมือง  - มีฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น เห็นความสําคัญของ

บานไผ" อพ.สธ.เทศบาลเมืองบานไผ การอนุรักษพืช

 -มีการอนุรักษพืชที่มี

อยูในทองถิ่นอยางยั่งยืน

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ  - ปรับปรุงภูมิทัศนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 100,000 -           -           ปรับปรุง   -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอง

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหงใหม (ศพด.1) จํานวน 1 ครั้ง มีความรมรื่น เหมาะกับ การศึกษา

แหงใหม (ศพด.1) ใหสวยงาม สะอาด รมรื่น การจัดประสบการณ
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การเรียนรูใหแกเด็ก

 -ครู นักเรียน ผูปกครอง

มีความพึงพอใจ

13 โครงการหนาบาน นามอง  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - จัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาด 60,000         -           -           จํานวน  - ชุมชนในเขตเทศบาล กอง

รักษาความสะอาดบริเวณ ภายในเขตเทศบาล (ป59:60,000 39 ชุมชน มีความสะอาดและ สาธารณสุขฯ

ที่อยูอาศัยของตนเอง  - ประเมินผลการดําเนินกิจกรรมชุมชน ป58:50,000) ประชาชนมีจิตสํานึกรวม

สะอาดหนาบาน นามอง กันในการรักษาความ

สะอาดภายในชุมชน

 -ประชาชนมีสวนรวมในการ

รักษาหนาบาน

14 โครงการสงเสริมการปลูก  - เพือลดภาวะโลกรอนโดย  - จัดอบรมใหความรูแนะนําดานวิชาการ 30,000         -           -            - ปลูกตนกลวย  - ชุมชนมีพืนทีสีเขียวเพิม กอง

กลวยไทยในชุมชน เพือลด การเพิมพืนทีสีเขียวในชุมชน การปลูก  การดูแลรักษา  การเก็บเกียว 39 ชุมชน มากขึน เปนการลดภาวะ สาธารณสุขฯ

ภาวะโลกรอน และสามารถนําสวนตางๆ และการใชประโยชนจากตนกลวยในการ  - ชุมชนมีการใช โลกรอนและประชาชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ของตนกลวยมาใชประโยชน ลดภาวะโลกรอน ประโยชนจาก สามารถนําสวนตางๆของ

อาทิ การใชใบตองแทนโฟม  - จัดกิจกรรมปลูกกลวยภายในชุมชน กลวยไมนอยกวา กลวยมาใชประโยชน เชน

ในการบรรจุอาหาร  39 ชุมชน รอยละ 80 นํามาเปนบรรจุภัณฑ

 - เพือสงเสริมใหทุกครอบครัว แทนการใชโฟม ถุงพลาสติก

ปลูกกลวยไวเปนพืชทีเพิมรายได  - ประชาชนไดบริโภคกลวย

ลดรายจายในครัวเรือนลดการ ทีปลอดภัยจากสารเคมี 

พึงพาจากตลาดภายนอก  - ประชาชนมีรายไดจาก

ซึงอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ การจําหนายกลวย

ของตนเองและครอบครัว

15 โครงการกอสรางทอระบาย  -เพือกอสรางทอระบายนํา ทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล. 2,394,000     -           -            -รอยละ 80ของ  -ระบบการระบายนําดีขึน กองชาง

นํา ค.ส.ล. จากปากซอย ใหไดมาตรฐาน จากปากซอยวัดปาชัยวารินทรถึงหนา ระบบระบายนํา  -ลดปญหานําทวมขัง

วัดปาชัยวารินทรถึงหนา  -เพือแกไขปญหานําทวมขัง วัดปาชัยวารินทร โดยทําการกอสรางทอ ดีขึน  -ลดปญหานํากลินเหม็น

วัดปาชัยวารินทร และระบบระบายนําไดดีขึน ระบายนํา ค.ส.ล.โดยเริมจากถนน  -ความพึงพอใจ

(ตลอดซอย) แจงสนิท ไปทางทิศเหนือ กอสราง ของประชาชน

ทอระบายนํา ค.ส.ล. อัดแรงชัน 3 ขนาด ไมนอยกวา

Ø 0.40เมตร บอพักค.ส.ล.ทุกระยะ รอยละ 80

ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทังสองขาง

ยาวประมาณ 1,140.00 เมตร รายเอียด

ตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

16 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการปรับปรุงผิวจราจร ถนนทางเขา 178,000       -           -            -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ถนนทางเขาอางเก็บน้ํา มาตรฐาน อางเก็บน้ําหวยทราย โดยทําการปูผิว อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หวยทราย  -เพื่อความสะดวกในการสัญจร จราจรแอสฟสทติกคอนกรีตทับผิวจราจร  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

ไป - มา เดิม โดยเริ่มจากเขตทางถนนแจงสนิทไป ของผูใชถนน  -ประชาชนไดรับความ

ทางทิศเหนือ กวางเฉลี่ย 3.00 เมตร ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

ความยาวประมาณ  170.00  เมตร  รอยละ 80

หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ปู

แอสฟลทติกคอนคอนกรีต ไมนอยกวา 

510.00  ตารางเมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

17 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. เลียบคลอง 1,030,000     -           -            -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.เลียบคลองสงน้ํา มาตรฐาน สงน้ําจากซอยมหาชัยเชื่อมกับชุมชน อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

จากซอยมหาชัยเชื่อมกับ  -เพื่อความสะดวกในการสัญจร คลองชลประทานโดยทําการกอสราง  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

ชุมชนคลองชลประทาน ไป - มา ถนน ค.ส.ล.โดยเริ่มจากแยกซอยมหาชัย ของผูใชถนน  -ประชาชนไดรับความ

ไปทางทิศตะวันตก ทําการกอสรางถนน ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ รอยละ 80

460.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร หรือ

พื้นที่ค.ส.ล. ไมนอยกวา  1,840.00  

ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนน 

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 
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รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

18 โครงการกอสราง  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 273,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน บานเกิ้ง ซอย 9 โดยเริ่มจากถนนศรี ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

บานเกิ้ง ซอย 9  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง บุญเรือง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น ถึงถนนศรีบุญเรือง ซอย 1 โดยทําการ  -ความพึงพอใจ

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 ของประชาชน

ขนาดØ 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก ไมนอยกวา

ระยะประมาณ 10.00 เมตรพรอมรางวี รอยละ 80

ค.ส.ล. ความยาว ทอรวมบอพัก ยาว

ประมาณ 130.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

19 โครงการกอสราง  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 788,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน ถนนสมหวังสังวาลย (ฝงดานทิศตะวัน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ถนนสมหวัง-สังวาลย  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ออกสวนที่เหลือ) โดยเริ่มจาก ถนน ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

(ฝงดานทิศตะวันออก และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น แจงสนิทไปทางทิศใต ถึงลําหวยทราย  -ความพึงพอใจ

สวนที่เหลือ) ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ของประชาชน

ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ไมนอยกวา
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งบประมาณและที่ผานมา

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอม รอยละ 80

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 292.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

20 โครงการกอสราง  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 315,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ทอระบายน้ําค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน ซอยสุวรรณภักดีโดยเริ่มจากแยกถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอยสุวรรณภักดี  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สมหวังสังวาลย ซอย 1 ไปทางทิศเหนือ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ของประชาชน

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ไมนอยกวา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมยาว รอยละ 80

ประมาณ 150.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

21 โครงการกอสราง  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย 462,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ทอระบายน้ําค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน สมประสงค ซอย 7 โดยเริ่มจากแยกถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอยสมประสงค ซอย 7  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สมหวังสังวาลย ไปทางทิศตะวันตก  ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก
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แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ของประชาชน

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ไมนอยกวา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม รอยละ 80

บอพักทั้งสองขางยาว ประมาณ 220.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

22 โครงการกอสราง  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 589,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ทอระบายน้ําค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน สมประสงค  ซอย 3 โดยเริ่มจากซอย ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอยสมประสงค ซอย 3  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ศาลเจา  ไปทางทิศใตทําการกอสรางทอ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง ชั้น 3 ขนาด  -ความพึงพอใจ

Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ของประชาชน

ประมาณ10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล ไมนอยกวา

.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาว รอยละ 80

ประมาณ  268.00 เมตร รายละเอียด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

23 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 515,000       -           -            -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ระบายน้ําทางเขาโรงเรียนประเสริฐแกว อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล.ทางเขาโรงเรียน  -เพื่อความสะดวกในการ อุทิศ ดานทิศตะวันออกโดยเริ่มจากถนน  -รอยละ80ของ ลดลง

ประเสริฐแกวอุทิศ สัญจรไป - มา สุขสําราญ ไปทางทิศตะวันตก ถึงประตู ระบบระบายน้ํา  -ประชาชนไดรับความ

ดานทิศตะวันออก  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ ทําการ ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ความยาวประมาณ 55.00 เมตร หนา ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

220.00 ตารางเมตร ไหลทางกวางตาม รอยละ 80

สภาพพรอมกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. 

อัดแรงชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 178.00 

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

24 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,890,000     -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน ซอยชาโพธิ์พัฒนาโดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอยชาโพธิ์พัฒนา  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออกทําการ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3  -ความพึงพอใจ

ขนาดØ 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ของประชาชน

ทุกระยะ10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ไมนอยกวา

 ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาว รอยละ 80

ประมาณ  900.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

25 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 462,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน ซอยชุมชนพัฒนา 1 โดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอยชุมชนพัฒนา 1  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออกทําการ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา  ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3  -ความพึงพอใจ

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุก ของประชาชน

ระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ไมนอยกวา

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว รอยละ 80

ประมาณ 220.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ  152,000       -           -            -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ระบายน้ําค.ส.ล. ซอยแยกถนนขนมจีน อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล. ซอยแยกถนน  -เพื่อความสะดวกในการ โดยเริ่มจากถนนขนมจีนไปทางทิศ  -รอยละ80ของ ลดลง

ขนมจีน สัญจรไป - มา ตะวันตก ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ระบบระบายน้ํา  -ประชาชนไดรับความ

 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง กวาง 1.50.00 เมตร ยาวประมาณ ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ค.ส.ล.ไมนอยกวา75.00 ตารางเมตร ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรัง ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

กวางตามสภาพพรอมกอสรางทอระบาย รอยละ 80

น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 

เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 

10.00 เมตรพรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาว

ทอรวมบอพักยาวประมาณ 50.00เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

27 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 1,794,000     -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน ใหไดมาตรฐาน แสงทอง ประชาสรรค โดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

แสงทองประชาสรรค  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง เลียบทางรถไฟไปทางทิศตะวันตก ถึงเขต ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ดานทิศเหนือ) และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น ถนนมิตรภาพ ทําการกอสรางทอระบาย  -ความพึงพอใจ

น้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ของประชาชน

เมตรบอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ ไมนอยกวา

10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ รอยละ 80

ยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ780.00

เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

28 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 253,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน ซอยเพียรแกวอุทิศ โดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอยเพียรแกวอุทิศ  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ศรีชมมอญ ซอย 2 ไปทางทิศตะวันออก ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ของประชาชน

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ไมนอยกวา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม รอยละ 80

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 120.00

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

29 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 815,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ระบายน้ําค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน คุมสะพาน ซอย 5 โดยเริ่มงจากเขตถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

คุมสะพานลอย ซอย 5  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง มิตรภาพไปทางทิศตะวันตก ทําการกอ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น สรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3  -ความพึงพอใจ

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุก ของประชาชน

ระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ไมนอยกวา

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง รอยละ 80

ยาวประมาณ 388.00เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

30 โครงการขุดลอกสระ  -เพื่อใหเปนสถานที่มีภูมิทัศน ทําการขุดลอกสระสวรรค โดยรอบความ 500,000       -           -            -ความพึงพอใจ  -เปนสถานที่มีภูมิทัศน กองชาง

สวรรคพรอมปรับปรุง ที่สวยงาม ลึกประมาณ 3.00 เมตร พรอมปรับปรุง ของประชาชน ที่สวยงาม

ภูมิทัศน  -เพื่อใหมีแหลงกักเก็บน้ํา ภูมิทัศนรายละเอียดตามแบบแปลนที่ ไมนอยกวา  -มีแหลงกักเก็บน้ํา

เทศบาลกําหนด รอยละ 80  -ภูมิทัศนที่ดีเปนเมืองนาอยู

31 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 1,434,000     -           -            -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ระบายน้ําค.ส.ล. ถนนประชาอุทิศ 2 โดย อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ถนนประชาอุทิศ 2  -เพื่อความสะดวกในการ เริ่มจากถนนประชาอุทิศ 1 ไปทางทิศ  -รอยละ80ของ ลดลง

สัญจรไป - มา ตะวันตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึงที่ดิน ระบบระบายน้ํา  -ประชาชนไดรับความ

 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง สนามกีฬา ทําการกอสรางผิวจราจร ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น ค.ส.ล. หนา0.15 เมตร กวาง3.00 เมตร  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยาวประมาณ 26.00 เมตร พื้นที่ ค.ส.ล. ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ไมนอยกวา 78.00 ตารางเมตร พื้นทาง ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

เดิมปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตาม รอยละ 80

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

32 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 323,000       -           -            -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยศรีบุญ- อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง   -เพื่อความสะดวกในการ เรือง ซอย 1 โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง  -รอยละ80ของ ลดลง

ซอย 1 (ดานทิศเหนือ) สัญจรไป - มา ซอย1 ไปทางทิศเหนือถึงถนนศรีบุญเรือง ระบบระบายน้ํา  -ประชาชนไดรับความ

 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ซอย 1 ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น 1..50 เมตร ยาวประมาณ 110.00 เมตร  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไมนอย ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

กวา 165.00 ตารางเมตร ทางเดิมปรับ ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

เรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รอยละ 80

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 110.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

33 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อความสะดวกในการสัญจร โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง ซอย 1 ไปทาง 85,000         -           -            -รอยละ10ของ  -อุบัติเหตุจากการ กองชาง

ลูกรังจากถนนศรีบุญเรือง ไป - มา ทิศใต ทําการกอสรางถนนลูกรัง กวาง อุบัติเหตุลดลง ใชถนนลดลง

(ดานทิศตะวันตก) ประมาณ 3.00 เมตรความยาวประมาณ  -ความพึงพอใจ  -ประชาชนไดรับความ

เชื่อมตอชุมชนสุมนามัย 500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ของประชาชน สะดวกในการสัญจรไป-มา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ไมนอยกวา

กําหนด รอยละ 80

34 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 315,000       -           -            -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนบาน อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ค.ส.ล. ซอยศรีบุญเรือง  -เพื่อความสะดวกในการ เกิ้ง ซอย 1 ไปทางทิศใต ทําการกอสราง  -รอยละ80ของ ลดลง

(ดานทิศตะวันออก) สัญจรไป - มา ถนน ค.ส.ล. กวาง 1.50 เมตร ยาว ระบบระบายน้ํา  -ประชาชนไดรับความ

 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ประมาณ100.00 เมตร หนา0.15 เมตร ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 150.00  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนน ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

 ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพพรอม ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด รอยละ 80

Ø 0.40 เมตร  บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ประมาณ 10.00  เมตร พรอมรางวี 

ค.ส.ล. ความยาวทอรวม บอพักยาว

ประมาณ 110.00 เมตรรายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

35 โครงการกอสรางกําแพง  -เพื่อปองกันการพังทลายของ ทําการกอสรางกําแพงกันดินริมคลอง 1,605,000     -           -            -ความพึงพอใจ  -หนาดินไมพังทลาย กองชาง

กันดินริมคลองสงน้ํา ถนน หนาดิน สงน้ําถนนเลียบคลองชลประทานโดยเริ่ม ของประชาชน  -ถนนไมทรุดตัว

เลียบคลองชลประทาน  -ปองกันถนนทรุดตัว จากถนนซอยวัดปาชัยวารินทรไปทาง ไมนอยกวา  -ประชาชนไดรับความ

ทิศตะวันออกถึงซอยปฏิพงษ ทําการ รอยละ 80 สะดวกในการสัญจรไป-มา

กอสรางกําแพงกันดิน ค.ส.ล. ความสูง

ประมาณ1.00 เมตร ความยาวประมาณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

642.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

36 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 357,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน ศรีบุญเรืองซอย 2 โดยเริ่มงจากแยกถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ถนนศรีบุญเรือง ซอย 2  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ศรีบุญเรืองไปทางทิศตะวันตก ทําการ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3  -ความพึงพอใจ

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุก ของประชาชน

ระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ไมนอยกวา

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง รอยละ 80

ยาวประมาณ 170.00  เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

37 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 959,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน ใหไดมาตรฐาน รอบรั้วโรงเรียนบานเกิ้ง โดยเริ่มงจาก ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

รอบรั้วโรงเรียนบานเกิ้ง  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ถนนบานเกิ้งไปทางทิศตะวันออก จนถึง ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

(บานเกิ้งซอย 6) และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น เขตถนนมิตรภาพ ทําการกอสรางทอ  -ความพึงพอใจ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด ของประชาชน

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

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ประมาณ10.00เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. รอยละ 80

ความ ยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ

 355.00  เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

38 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.แยก 504,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. แยก ใหไดมาตรฐาน ซอย 13 ไป ซอย 17  โดยเริ่มงจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ซอย 13 ไปซอย 17  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง บานเกิ้ง ซอย 13ไปทางทิศเหนือ ทําการ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3  -ความพึงพอใจ

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ของประชาชน

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม ไมนอยกวา

รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้ง รอยละ 80

สองขาง ยาวประมาณ 240.00  เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

39 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 672,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ําค.ส.ล. ถนน ใหไดมาตรฐาน เอี่ยมไพบูลย ซอย 2 โดยเริ่มงจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เอี่ยมไพบูลย ซอย 2  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง เอี่ยมไพบูลยไปทางทิศตะวันตก ทําการ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3  -ความพึงพอใจ

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ของประชาชน

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม ไมนอยกวา

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้ง รอยละ 80

สองขาง ยาวประมาณ 320.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

40 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง 471,000       -           -            -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล. ถนนบานเกิ้ง มาตรฐาน ซอย 12/1 โดยเริ่มจากถนนบานเกิ้ง อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

ซอย 12/1  -เพื่อความสะดวกในการสัญจร ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ ทําการกอสราง  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

ไป - มา ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาว ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

ประมาณ280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา 840.00 รอยละ 80

ตารางเมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนน 

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

41 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 431,000       -           -            -รอยละ10 ของ  - มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนแจง อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล. ซอยหลังศาลา  -เพื่อความสะดวกในการ สนิท ซอย 1 ไปทางทิศตะวันออกเฉียง-  -รอยละ80 ของ ลดลง

สัญจรไป - มา เหนือ ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ระบบระบาย  -ประชาชนไดรับความ

 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 123.00 เมตร น้ําดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น หนา0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอย  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

กวา 307.50 ตารางเมตร พื้นทางเดิม ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 รอยละ 80

ขนาด Ø 0.40 เมตร  บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม 

บอพัก  ยาวประมาณ 123.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

42 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 1,815,000     -           -            -รอยละ10 ของ  - มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจากถนนเอี่ยม อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล.ซอยเอี่ยมประเสริฐ  -เพื่อความสะดวกในการ ประเสริฐ ไปทางทิศเหนือทําการกอสราง  -รอยละ80 ของ ลดลง

ซอย 1 สัญจรไป - มา ถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาว ระบบระบาย  -ประชาชนไดรับความ

 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ประมาณ480.00 เมตร หนา 0.15เมตร น้ําดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,440.00  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหล ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอมทอ ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  ขนาด รอยละ 80

Ø 0.40 เมตร  บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมประมาณ 10.00

เมตร พรอมรางวี บอพัก ยาวประมาณ

480.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

43 โครงการปรับปรุงผิว  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการปรับปรุงผิวจราจร ซอยประปา 3 617,000       -           -            -รอยละ10 ของ 1. มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

จราจร ซอยประปา 3 มาตรฐาน โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟสทติกคอน- อุบัติเหตุลดลง 2. อุบัติเหตุจากการ

 -เพื่อความสะดวกในการสัญจร กรีตทับผิวจราจรเดิม โดยเริ่มจากถนน  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

ไป - มา เจนจบทิศไปทางทิศตะวันออกจนสุดซอย ของประชาชน 3. ประชาชนไดรับความ

กวางเฉลี่ย 3.50 -4.00  เมตร ความยาว ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

ประมาณ  470.00  เมตร หนาเฉลี่ย รอยละ 80

0.05  เมตร  หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 1,762.00

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

44 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 517,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน หนองลุมพุก ซอย 6 โดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ถนนหนองลุมพุก ซอย 6  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ยิ่งยง-หนองลุมพุกไปทางทิศตะวันตก ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.   -ความพึงพอใจ

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ของประชาชน

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร ไมนอยกวา

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวม รอยละ 80

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 246.00
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

45 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 1,218,000     -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ใหไดมาตรฐาน หนองลุมพุก ซอย 1 โดยเริ่มจากถนน ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ถนนหนองลุมพุก ซอย 1  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง หนองลุมพุกไปทางทิศเหนือ ทําการ ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น3  -ความพึงพอใจ

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุก ของประชาชน

ระยะประมาณ10.00 เมตร พรอมรางวี ไมนอยกวา

ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง รอยละ 80

ยาวประมาณ580.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

46 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน 420,000       -           -            -รอยละ10 ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก มาตรฐาน หนองลุมพุก ซอย 15 โดยเริ่มจากแยก อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

ซอย 15  -เพื่อความสะดวกในการสัญจร หนองลุมพุก ซอย 1 ไปทิศตะวันตกเฉียง-  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

ไป - มา เหนือ ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

3.00 เมตร ยาวประมาณ 250.00 เมตร ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. รอยละ 80

ไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร พื้น

ทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพรายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

47 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน 79,000         -           -            -รอยละ10 ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก มาตรฐาน หนองลุมพุก ซอย 13 โดยเริ่มจากถนน อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

ซอย 13  -เพื่อความสะดวกในการสัญจร หนองลุมพุก ซอย11 ไปทิศเหนือ ทําการ  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

ไป - มา กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.00 เมตร ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

ยาวประมาณ 70.00 เมตร หนา 0.15 ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

เมตร  หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา รอยละ 80

140.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับ

เรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

48 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนน 1,386,000     -           -            -รอยละ10 ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. มาตรฐาน ยิ่งยง ซอย 4 โดยเริ่มจากถนนยิ่งยงไป อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ

ถนนยิ่งยง ซอย 4  -เพื่อความสะดวกในการสัญจร ทิศเหนือถึงถนนยิ่งยง ซอย 5 ทําการ  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

ไป - มา กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก  ค.ส.ล. ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม รอยละ 80

รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้ง 

สองขาง ยาวประมาณ 660.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

49 โครงการปรับปรุงถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 270,000       -           -            -รอยละ10 ของ  - มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล.(ชวงที่ชํารุด) ถนนยิ่งยง อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

 ค.ส.ล. (ชวงที่ชํารุด)  -เพื่อความสะดวกในการ ซอย 8 โดยเริ่มจากผิวจราจรและทอ  -รอยละ80 ของ ลดลง

ถนนยิ่งยง ซอย 8 สัญจรไป - มา ระบายน้ําสวนที่ชํารุดเดิม ไปจนถึง  ระบบระบาย  -ประชาชนไดรับความ

 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง ลําหวยทราย ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. น้ําดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น กวาง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 50.00  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เมตร หนา 0.15 เมตร  หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ไมรวมบอพักมีพื้นที่รวมไมนอยกวา ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

165.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับ รอยละ 80

เรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ  

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 

ขนาด Ø 1.00 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุก

ระยะประมาณ 10.00  เมตร ความยาว

ทอรวมบอพัก พรอมกอสรางกําแพง

ปากทอ ยาวประมาณ 50.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

50 โครงการกอสรางถนน   -เพื่อกอสรางถนนใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนยิ่งยง  101,000       -           -            -รอยละ10ของ  -มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.ถนนยิ่งยง ซอย 12 มาตรฐาน ซอย 12  โดยเริ่มจากถนนยิ่งยง- อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 -เพื่อความสะดวกในการสัญจร หนองลุมพุก ไปทิศตะวันออก ทําการ  -ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง

ไป - มา กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00  เมตร ของประชาชน  -ประชาชนไดรับความ

ยาวประมาณ 60.00 เมตร หนา 0.15 ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจรไป-มา

เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล. ไมนอยกวา รอยละ 80

180.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับ

เรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

51 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 655,000       -           -            -รอยละ10 ของ  - มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย 9 อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ   -เพื่อความสะดวกในการ โดยเริ่มจากถนนเจนจบทิศ ไปทาง  -รอยละ80 ของ ลดลง

ซอย 9 สัญจรไป - มา ทิศตะวันตก ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ระบบระบาย  -ประชาชนไดรับความ

 -พื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง กวาง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 123.00 น้ําดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ไมนอยกวา 246.00 ตารางเมตร พื้น ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ทางเดิมปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตาม ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

สภาพ พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง รอยละ 80

ชั้น3 ขนาด Ø 0.40 เมตร  บอพักค.ส.ล.
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 246.00 เมตร

 รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

52 โครงการกอสรางถนน  -เพื่อกอสรางถนนพรอม ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 634,000       -           -            -รอยละ10 ของ  - มีถนนที่ไดมาตรฐาน กองชาง

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ทอระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ ซอย11 อุบัติเหตุลดลง  -อุบัติเหตุจากการใชถนน

ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ   -เพื่อความสะดวกในการ โดยเริ่มจากถนนเจนจบทิศ ไปทางทิศ  -รอยละ80 ของ ลดลง

ซอย 11 สัญจรไป - มา ตะวันตก ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ระบบระบาย  -ประชาชนไดรับความ

 -พื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง กวาง 2.00 เมตร ยาวประมาณ 119.00 น้ําดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา

และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.  -ความพึงพอใจ  -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ไมนอยกวา238.00 ตารางเมตร พื้นทาง ของประชาชน  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

เดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตาม ไมนอยกวา  -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

สภาพ พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง รอยละ 80

ชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 เมตร  บอพัก 

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขาง ยาวประมาณ 238.00
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

53 โครงการกอสรางทอ  -เพื่อกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 254,000       -           -            -รอยละ80ของ  -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ระบายน้ําค.ส.ล. ถนนทาง ใหไดมาตรฐาน ถนนทางเขาโรงเรียนเทศบาล 2 ระบบระบายน้ํา  -ลดปญหาน้ําทวมขัง

เขาโรงเรียนเทศบาล 2  -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง (อนุบาลสาธิต) โดยเริ่มจากทอระบายน้ํา ดีขึ้น  -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น

(อนุบาลสาธิต) และระบบระบายน้ําไดดีขึ้น เดิม ฝงทิศเหนือไปทางทิศตะวันออกทํา  -ความพึงพอใจ

การกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ของประชาชน

ชั้น3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ไมนอยกวา

ทุกระยะประมาณ 10.00  เมตร พรอม รอยละ 80

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ยาวประมาณ 94.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

54 โครงการวางทอระบายน้ํา  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ วางทอระบายน้ําภายในบริเวณ 2,100,000     -           -            -รอยละ 80  -แกไขปญหาน้ําทวมขัง สํานักปลัดฯ

ภายในบริเวณสํานักงาน ระบายน้ําและแกไขปญหา สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ ของระบบ  -ระบบระบายน้ํามี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของเมือง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เทศบาลเมืองบานไผ น้ําทวมขัง ระยะทางประมาณ 1,000 เมตร ระบายน้ําดีขึ้น ประสิทธิภาพ

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด)

34,732,000 1,000,000 1,000,000รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการขยะ  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - จัดอบรมใหความรูแกประชาชน 40,000          -         -          -รอยละ 80 ของ  - ประชาชนและเยาวชนมีการ กอง

มูลฝอยในชุมชน ภายในเขตเทศบาลมีการ จํานวน 1 ครั้ง (ป59:20,000) ผูเขารับการอบรม จัดการขยะมูลฝอยอยางถูกตองและ สาธารณสุขฯ

จัดการขยะมูลฝอยตั้งแต  - จัดอบรมใหความรูแกประชาชน (ป58:20,000) มีความรู ความ มีการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม

ตนทางอยางเหมาะสม ในสถานศึกษา จํานวน 1 ครั้ง เขาใจในการลด  -ปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนําไป

 - จัดกิจกรรมตลาดนัดวัสดุรีไซเคิล คัดแยกและนํา กําจัดมีจําปริมาณลดลง

จํานวน 12 ครั้ง ขยะกลับมาใช

ประโยชนใหม

 - จัดกิจกรรม

ตลาดนัดวัสดุ

รีไซเคิลในชุมชน 

10ชุมชน และใน

สถานศึกษา 

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ

2 แหง

2 โครงการจัดการขยะ  - เพื่อสงเสริมใหประชาชน  - อบรมใหความรูแกกลุมเยาวชนใน 60,000          -         -          - รอยละ 80ของ  - เยาวชนและประชาชนมีความรู กอง

อันตรายในชุมชน และเยาวชนในสถานศึกษา สถานศึกษาจํานวน 2 โรงเรียน (ป59:60,000) ผูเขารับการอบรม ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการของ สาธารณสุขฯ

มีความรูความเขาใจในการ  - จัดกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข (ป58:50,000) มีความรูความเขา เสียอันตรายอยางถูกหลักสุขาภิบาล

ลด คัดแยกขยะอันตราย  39 ชุมชน (ป57:50,000) ใจในการจัดการ  - ขยะอันตรายภายในเขตเทศบาล

ในครัวเรือนและสามารถ ขยะอันตราย ไดคัดแยกรวบรวมและนําไปกําจัด

ดําเนินการจัดการขยะ อยางถูกหลัก อยางถูกหลักสุขาภิบาล

อันตรายในชุมชนไดอยาง สุขาภิบาล  -เทศบาลเมืองบานไผ เปนเมืองที่

ถูกตอง  - จัดกิจกรรมขยะ มีสภาพแวดลอมดี

 - เพื่อลดปริมาณขยะ อันตรายแลกไข

อันตรายในชุมชน 39 ชุมชน

3 โครงการทอดผาปาขยะ  - เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย  -จัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดการ 45,000          -         -          -รอยละ 70 ของ  - ประชาชนมีสวนรวมและมีการ กอง

ตั้งแตตนทางภายในเขต ขยะตั้งแตตนทาง จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารวมกิจกรรม คัดแยกขยะตั้งแตตนทาง สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบานไผ  -จัดกิจกรรมทอดผาปาดวยขยะรีไซเคิล ทอดผาปาขยะมี  - ประชาชนมีสวนรวมในการเปลี่ยน

 - เพื่อใหชุมชนมีสวนรวม ความรู ความเขา ขยะเปนกองบุญเพื่อใชเปนประ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ

ในการจัดการคัดแยกขยะ ในการจัดการขยะ โยชนการทนุบํารุงพระพุทธศาสนา

ตั้งแตในครัวเรือน และเปน ตั้งแตตนทาง  -ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติและ

การรวมทําบุญทอดผาปา เปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะ

สามัคคีดวยขยะรีไซเคิล

4 โครงการเรารักบานไผ  -เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  -จัดอบรมใหความรูแกเยาวชนในสถาน 30,000          -         -          - รอยละ 80 ของ  - เยาวชนมีความรูความ กอง

รักษสิ่งแวดลอม และสรางความตระหนัก ศึกษาในโรงเรียน จํานวน 200 คน เยาวชนมีความรู เขาใจการอนุรักษทรัพยากร สาธารณสุขฯ

ในการดูแลรักษาทรัพยากร เกี่ยวกับการ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุรักษและการ

 - จัดกิจกรรมรณรงครักษา จัดการสิ่งแวดลอม  - เยาวชนมีสวนรวมในจัดการชุมชน

ความสะอาด (Big Cleaning Day) ภายในชุมชน สิ่งแวดลอมภายใน

จํานวน 1 ครั้ง

5 คาทดแทนกรณีสภาพ  -เพื่อใหมีสถานที่กําจัดขยะมูล  -จายเงินคาทดแทนกรณีสภาพแวดลอม 100,000        100,000  100,000   -ลดมลพิษจาก  -จายคาทดแทนกรณีสภาพ กองชาง

แวดลอมเสื่อมโทรม ฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสม เสื่อมโทรม เนื่องจากระบบกําจัดมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่เกิด แวดลอมขององคการบริหารสวน

เนื่องจากระบบกําจัด และเพียงพอกับปริมาณขยะ ของเทศบาลเมืองบานไผ ใหแก ขึ้นไดไมนอยกวา ตําบลหินตั้งเสื่อมโทรมเนื่องจาก

มูลฝอยของเทศบาล มูลฝอย และสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มขึ้น องคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง รอยละ 90 ระบบกําจัดมูลฝอยของเทศบาล

เมืองบานไผ ในอนาคต  -ความพึงพอใจ เมืองบานไผ

ของผูที่อยูอาศัย  -มีสถานที่กําจัดขยะมูลฝอยและ

รอบสถานที่กําจัด สิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมกับปริมาณ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ

ขยะมูลฝอยและ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เพิ่มขึ้น

สิ่งปฏิกูลไมนอย ในอนาคต

กวารอยละ 80

6 โครงการติดตามและ  -เพื่อติดตามและตรวจ  -การวิเคราะหปริมาณและองคประกอบ 50,000          50,000    50,000     -ลดมลพิษจาก  -ติดตามและตรวจคุณภาพ กองชาง

ประเมินผลการดําเนิน คุณภาพสิ่งแวดลอมจากการ ของขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยที่เกิด สิ่งแวดลอมจากการดําเนินงาน

งานจัดการขยะมูลฝอย ดําเนินงานจัดการขยะมูลฝอย  -การวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ขึ้นไดไมนอยกวา จัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
และสิงปฏิกูล และสิงปฏิกูล และนําผิวดิน รอยละ 90  -เพิมประสิทธิภาพระบบ

 -การวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอมอื่น  -ความพึงพอใจ การจัดการขยะมูลฝอย และ

ที่เกี่ยวของ จากการดําเนินงาน ของผูที่อยูอาศัย สิ่งปฏิกูล
จัดการขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล รอบสถานทีกําจัด ปฏิกูล

ขยะมูลฝอยและ
สิงปฏิกูลไมนอย
กวารอยละ 80

7 โครงการจางเหมาบริษัท  -เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอน จางบริษัทที่ปรึกษาศึกษาและ 2,000,000      -         -          -ลดมลพิษจาก  -ขยะมูลฝอยมีการจัดการถูก กองชาง

ที่ปรึกษาศึกษาและ ของกฏหมาย ระเบียบและ วิเคราะหโครงการ ดานการจัดการ ขยะมูลฝอยที่เกิด หลักวิชาการ

วิเคราะหโครงการดาน ประกาศที่เกี่ยวของ ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองบานไผ ขึ้นไดไมนอยกวา  -การปฏิบัติงานดานการจัดการ

การจัดการขยะมูลฝอย  -เพื่อใหเทศบาลเมือง ตามมาตรา 23 ประกอบ มาตรา 58 รอยละ 90 ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง

บานไผดําเนินโครงการ แหงพระราชบัญญัติการใหเอกชน  -ความพึงพอใจ บานไผเปนไปตามแนวทางของ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ของผูที่อยูอาศัย กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ

ในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิ รอบสถานที่กําจัด ที่กําหนด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ

ภาพ ขยะมูลฝอยและ  -สามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะ

สิ่งปฏิกูลไมนอย สมมากําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ได

กวารอยละ 80 อยางยั่งยืน

8 โครงการรับฟงความคิด  -เพื่อจัดการรับฟงความคิด  -ผูมีสวนไดสวนเสียกับโครงการที่อาจ 300,000        -         -          -ประชาชนไดรับ  -นําผลการรับฟงความคิดเห็น สํานักปลัดฯ

เห็นของประชาชน เห็นของประชาชนและผู กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชน ทุกดาน ฟงความคิดเห็น ของประชาชนมาประกอบการ

มีสวนไดสวนเสียตอ ในโครงการที่อาจ พิจารณาการดําเนินโครงการ

โครงการที่อาจกอใหเกิดผล กอใหเกิดผล ของเทศบาลเมืองบานไผ

กระทบตอชุมชน ทุกดาน กระทบไมนอย  -ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร

กวา รอยละ 60 ของทางราชการ และมีสวนรวมใน

กิจกรรมหรือโครงการของเทศบาล

9 โครงการปรับปรุงศูนย  -เพื่อปรับสภาพขยะมูลฝอย  -งานกอสรางบอฝงกลบ 3 งาน 141,250,000   -         -          -ศูนยกําจัดขยะฯ  -มีการปรับปรุงศูนยจัดการขยะ กองชาง

จัดการมูลฝอยรวมแบบ กอนทําการฝงกลบและคัดแยก ระบบบําบัดน้ําเสีย งานบอสังเกตการณ  1 แหง มูลฝอยที่ครบวงจร และมีประสิทธิ-

ครบวงจร เทศบาลเมือง ขยะที่ยอยสลายไดนํามาทําเปน น้ําใตดินจํานวน 2 บอ และบอพักน้ํา  -ประชาชนมี ภาพมากขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ

บานไผ ปุยหมัก สวนที่เหลือจะนําไป รั้วคอนกรีตรอบบริเวณ อาคารคัดแยก ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น

ฝงกลบและกําจัดตอไป เพื่อ มูลฝอย  อาคารหมักปุย อาคารบรรจุ ไมนอยกวา

ยืดอายุสถานที่ฝงกลบขยะ เก็บปุย อาคารเก็บมูลฝอยอันตราย รอยละ 80

มูลฝอยในปจจุบัน ระบบระบายน้ํารอบบริเวณ 

งานกอสรางถนนภายในบริเวณ 

ระบบไฟฟาภายนอกอาคาร

งานเครื่องจักร อุปกรณระบบคัดแยก 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

10 โครงการกอสรางระบบ  -เพื่อรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย  -กอสรางระบบทอรวบรวมน้ําเสีย และ 106,961,000   -         -          -ระบบบําบัด  -มีระบบบําบัดน้ําเสียที่มีคุณภาพ กองชาง

รวบรวม และบําบัด จากชุมชนกอนปลอยลงสูแหลง กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียที่มีมาตรฐาน น้ําเสีย 1 แหง เปนไปตามมาตรฐานสากล และ

น้ําเสียชุมชนเทศบาล น้ําสาธารณะ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล  -ประชาชนมี ไมกอใหเกิดมลพิษ

เมืองบานไผ กําหนด ความพึงพอใจ  -ประชาชนมีสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น

แยกเปน (1) เงินอุดหนุน ไมนอยกวา

จํานวน  96,264,900 บาท รอยละ 80

(2) เทศบาลเมืองบานไผ สมทบ 10%

จํานวน 10,696,100 บาท
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ

11 โครงการจางที่ปรึกษา  -เพื่อควบคุมงานโครงการ  -ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ 2,500,000      -         -          -ระบบบําบัด  -ควบคุมงานโครงการกอสราง กองชาง

เพื่อควบคุมงานโครงการ กอสรางระบบรวบรวมและบํา รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาล น้ําเสีย 1 แหง ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

กอสรางระบบรวบรวม บัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมือง เมืองบานไผ  -ประชาชนมี ชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ 

และบําบัดน้ําเสียชุมชน บานไผ เปนไปตามรูปแบบ  -ดําเนินการตรวจสอบแบบรายละเอียด ความพึงพอใจ ใหเปนไปตามรูปแบบ

เทศบาลเมืองบานไผ ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ไมนอยกวากวา  -จัดทําคูมือซอมแซมดูแลระบบ

ดําเนินการควบคุมงาน งานกอสราง รอยละ 80 พรอมจัดฝกอบรมใหแกเจาหนาที่

ดําเนินงานหลังกอสราง (รายละเอียด ของเทศบาลและเปนที่ปรึกษา

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด)

12 โครงการปรับปรุงศูนย  -เพื่อกําจัดขยะมูลฝอยใหถูก -งานกอสรางบอฝงกลบบอที่ 3 46,800,000    -         -          -ลดมลพิษจาก  -ขยะมูลฝอยมีการจัดการถูก กองชาง

จัดการมูลฝอยรวม ตองตามหลักวิชาการ -งานระบบบําบัดน้ําชะขยะ ขยะมูลฝอยที่เกิด หลักวิชาการ

เทศบาลเมืองบานไผ -งานสังเกตการณน้ําใตดิน ขึ้นไดไมนอยกวา  -การปฏิบัติงานดานการจัดการ

-รั้วลวดหนาม รอยละ 90 ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมือง

-งานระบบไฟฟา  -ความพึงพอใจ บานไผเปนไปตามแนวทางของ

-งานเครื่องจักร ของผูที่อยูอาศัย กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ

แยกเปน (1)  เงินอุดหนน รอบสถานที่กําจัด ที่กําหนด

จํานวน  42,020,000 บาท ขยะมูลฝอยและ  -สามารถนําเทคโนโลยีที่เหมาะ

(2) เทศบาลเมืองบานไผ สมทบ 10% สิ่งปฏิกูลไมนอย สมมากําจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

ที่ โครงการ

จํานวน 4,680,000 บาท กวารอยละ 80 ไดอยางยั่งยืน

(3) กองทุนสิ่งแวดลอมอุดหนุน

จํานวน 100,000 บาท

300,136,000 150,000 150,000รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสงเสริมคนดีศรี  -เพื่อคัดเลือกคนดี มีคุณธรรม  - พิจารณาคัดเลือกบุคคลในชุมชน 120,000 -           -            - คัดเลือก  -สรางขวัญกําลังใจให กอง

เมืองไผ สามารถเปนตนแบบใหกับเด็ก เขตเทศบาลเมืองบานไผ เปนบุคคล (ป59:80,000) บุคคลตนแบบ บุคคลที่ปฏิบัติดี การศึกษา

เยาวชน และประชาชน ตนแบบดานการทําความดีเพื่อ (ป58:80,000) ที่ทําความดี  -กระตุนใหเด็ก เยาวชน

 -เพื่อพาคนดีศรีเมืองไผ สังคมและชุมชน จํานวน และประชาชนทั่วไปมี

ไปศึกษาดูงาน  - จัดศึกษาดูงานใหกับบุคคลที่ได 39 คน ความตระหนักในการ

รับการคัดเลือกเปนบุคคลตนแบบ ปฏิบัติตนเปนคนดีของ

คนดีศรีเมืองไผ) สังคม

2 โครงการจัดนิทรรศการ   -เพื่อสงเสริมการจัดแสดงผลงาน  - การออกรานนิทรรศในงาน 200,000 -           -           จัดนิทรรศการ   -มีการแลกเปลี่ยน กอง

แสดงผลงานทางการศึกษา ทางวิชาการอยางแพรหลาย และประกวดแขงขันกิจกรรมทาง (ป59:200,000) จํานวน 1 ครั้ง ความรู การศึกษา

วิชาการตามที่เทศบาลเจาภาพกําหนด (ป58:70,000)  -เกิดวิสัยทัศนในการ

(ป57:70,000) จัดการศึกษามากขึ้น

3 โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม  - เทศบาลไดรับรางวัลจากการ 50,000           -           -           การไดรับ  -เทศบาลมีงบประมาณ กอง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ในการสงเสริมองคกร องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ ประกวดแผนพัฒนาการศึกษา (ป 59:50,000) รางวัลจาก สําหรับการพัฒนาจัดทํา การศึกษา

ปกครองสวนทองถิ่นที่จัดทํา จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดน (ป 58:50,000) การคัดเลือก แผนการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน (ป 57:50,000)  -เกิดความมุงมั่นใน

(เงินอุดหนุน) การปฏิบัติงาน

4 โครงการสนับสนุน  -เพื่อสงเสริมสถานศึกษาที่จัดทํา เปนคาใชจายการสงเสริมสถานศึกษา 250,000          -           -           โรงเรียนได  -สถานศึกษามีงบ กอง

คาใชจายการจัดทํา แผนพัฒนาการศึกษาดีเดน สําหรับโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ป59:250,000) รางวัลจาก ประมาณสําหรับการ การศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา ที่ไดรับรางวัลจากการประกวด (ป 58:250,000) การคัดเลือก พัฒนาแผนการศึกษา

แผนพัฒนาการศึกษา จํานวน 5 แหง (ป 57:250,000) จํานวน 5 แหง  -เกิดความมุงมั่นใน

แหงละ 50,000 บาท (เงินอุดหนุน) การปฏิบัติงาน

5 โครงการจัดทําศูนย  -เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับ เปนคาใชจายจัดทําศูนยการเรียนรู 50,000 -           -           โรงเรียนไดรับ  -โรงเรียนมีศูนยการ ร.ร.ท.1

การเรียนรูสําหรับเด็ก เด็กปฐมวัยของสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล ที่ไดรับการ (ป 59: 50,000) งบประมาณ เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ร.ร.ท.2

ปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัด อปท. คัดเลือก สําหรับจัดทําศูนยการเรียนรู (ป 58 : 50,000) สนับสนุน ที่หลากหลาย ศพด.1

สังกัด อปท. เด็กปฐมวัย จํานวน 1 แหง (ป 57: 50,000) จํานวน 1 แหง  -เปนแหลงเรียนรูตนแบบ ศพด.2

(เงินอุดหนุน) สําหรับโรงเรียนตาง ๆ ศพด.3

6 โครงการสนับสนุน  -เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เปนคาใชจายในการปรับปรุงหลักสูตร 40,000 -           -           โรงเรียนไดรับ  -มีหลักสูตรสถานศึกษา ร.ร.ท.1

คาใชจายการปรับปรุง สถานศึกษา จํานวน 2 แหง คือ (ป59 : 40,000) งบประมาณ ที่สอดคลองกับความ ร.ร.ท.2

หลักสูตรสถานศึกษา  -โรงเรียนเทศบาลบานไผ (ป 58:40,000) สนับสนุน ตองการของทองถิ่น

 -โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ (ป 57: 40,000) จํานวน 2 แหง และหลักสูตรแกนกลาง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

จํานวน 2 แหงๆ ละ 20,000 บาท (เงินอุดหนุน)  -ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนสูงขึ้น

7 โครงการประเมินคุณภาพ  -เพื่อพัฒนาการศึกษาของ  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ 20,000 -           -           สถานศึกษา  -สถานศึกษาในสังกัด กอง

การศึกษา สถานศึกษาใหไดมาตรฐานและ การประเมินคุณภาพการศึกษา (ป 59: 10,000) ผานการ เทศบาลไดรับการรับรอง การศึกษา

ผานการประเมินคุณภาพภายใน ใหแกสถานศึกษาสังกัดเทศบาลฯ (ป 58 : 10,000) ประเมิน มาตรฐานการประเมิน

และภายนอก จํานวน 1 ครั้ง (ป 57 : 10,000) คุณภาพ ภายนอกจาก สมศ.

ภายนอก  -ผลสัมฤทธิ์ทางการ

จาก สมศ. เรียนของนักเรียนสูงขึ้น

8 โครงการพัฒนาการ  -เพือจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน เปนคาใชจายในการพัฒนาจัดการศึกษา 2,000,000 -           -           รอยละ 100   -โรงเรียนมีการจัดการ กอง

จัดการศึกษาโดยใช เปนฐานในการพัฒนาทองถิน โดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนา (ป59: 2,000,000) ของโครงการ ศึกษาทีหลากหลาย และ การศึกษา

โรงเรียนเปนฐานใน ทองถิน(SBMLD) (ป58: 1,000,000) ทีไดรับการ พัฒนาทักษะการเรียนรู

การพัฒนาทองถิน  - โรงเรียนทีเขารวมสมัคร (ป57: 1,300,000) คัดเลือก ใหแกผูเรียน

(SBMLD)   1. โรงเรียนเทศบาลบานไผ (เงินอุดหนุน)   -ทุกฝายมีสวนรวม

จํานวน 750,000 บาท ในการจัดการศึกษา

  2.โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 750,000 บาท

 - โรงเรียน SBMLD ดีเดน

 1.โรงเรียนเทศบาลบานไผ

จํานวน 250,000 บาท

  2.โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

จํานวน 250,000 บาท
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

9 โครงการอบรมเยาวชน   -เพือจัดอบรมใหความรูดาน  - การจัดอบรมใหความรูดาน 200,000 -           -           จัดอบรม  -จุดประกายใหเยาวชน กอง

นักเขียนจุดประกาย วรรณกรรม วรรณกรรม ใหแก นักเรียน เยาวชน (ป 59: 100,000) 1 ครัง เห็นความสําคัญของ การศึกษา

ความใฝฝนเพาะเมล็ด โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป 58: 100,000) การเรียนรูทีหลากหลาย

วรรณกรรม  -เยาวชนมีความกลา

แสดงออกและคนพบ

ความสามารถของตนเอง

10 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ  -เพือจัดอบรมใหความรู  - การจัดอบรมใหความรูดานดนตรี 100,000 -           -           จัดอบรม   -ดนตรีพืนบานของ กอง

ดานดนตรี เสียงแคนดอกคูณ ดานดนตรี ใหแก นักเรียน เยาวชน โรงเรียนในเขต (ป 59: 80,000) 1 ครัง ภาคอีสานไดรับการ การศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ อนุรักษสืบไป

 -นักเรียน เยาวชนไดใช

เวลาวางใหเกิดประโยชน

11 โครงการสงเสริมสุนทรียภาพ  -เพื่อจัดอบรมใหความรูดานศิลปะ  - การจัดอบรมใหความรูดานศิลปะ 100,000 -           -           จัดอบรม  -นักเรียน เยาวชน กอง

ดานศิลปะ  ใหแก นักเรียน เยาวชน โรงเรียนในเขต (ป 59: 80,000) 1 ครั้ง เห็นความสําคัญของ การศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ การเรียนรูที่หลากหลาย

 -เยาวชนมีความกลา

แสดงออกและคนพบ

ความสามารถของตนเอง

12 อุดหนุนโครงการอบรม  -เพื่อจายเงินอุดหนุนโครงการ  - จายเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน 80,000 -           -           อุดหนุน   -โรงเรียนบานไผมีการ กอง

พัฒนานักเรียนสูความ อบรมพัฒนานักเรียนสูความเปน ใหแกโรงเรียนบานไผ (ป 59: 80,000) โรงเรียนบานไผ จัดการศึกษาที่มีประสิทธิ- การศึกษา

เปนเลิศทางวิชาการ เลิศทางวิชาการ (ป 58: 80,000) ภาพมากขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

  -ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนเพิ่มขึ้น

13 โครงการเยาวชนสัมพันธ  -เพื่อปลูกจิตสํานึก นักเรียน  - จัดอบรมนักเรียนและเยาวชน  100,000          -           -           จัดอบรม  -นักเรียนและเยาวชนมี กอง

เพื่ออนุรักษทรัพยากร เยาวชนในการอนุรักษธรรมชาติ ในเขตเทศบาลบานไผ (ป 59: 40,000) 1 ครั้ง ความเขาใจและตระหนัก การศึกษา

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอม (ป 58: 40,000) ถึงความสําคัญของการ

(ป 57: 60,000) อนุรักษทรัพยากรธรรม-

ชาติและสิ่งแวดลอม

 -เยาวชนมีความพึง

พอใจในการรวมกิจกรรม

14 โครงการคายพัฒนา  -เพื่อจัดคายพัฒนาศักยภาพ  - การจัดเขาคายใหแกตัวแทน 120,000 -           -           จัดคาย  -เกิดการเรียนรูที่ กอง

ศักยภาพผูนําสภาเด็ก ผูนําสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นักเรียนที่เปนผูนําสภาเด็กและ (ป 59:105,000) 1 ครั้ง หลากหลาย การศึกษา

และเยาวชนเทศบาล เมืองบานไผ เยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป 58:105,000)  -สามารถนําไปตอยอด

เมืองบานไผ (ป57:105,000) การเรียนได

 -มีความเปนผูนํามากขึน

 -เยาวชนมีความพึง

พอใจในการรวมกิจกรรม

15 โครงการจัดการแขงขัน  -เพือจัดการแขงขันทักษะทาง  - จัดกิจกรรมแขงขันทักษะทาง 200,000 -           -           จัดแขงขัน  -มีการแลกเปลียน กอง

ทักษะทางวิชาการ วิชาการ วิชาการ สําหรับโรงเรียนในเขต (ป59:200,000) ทักษะทาง เรียนรูซึงกันและกัน การศึกษา

เทศบาลเมืองบานไผ (ป58:200,000) วิชาการ  -การจัดการศึกษามี
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ป57:200,000) 1 ครัง ศักยภาพเพิมขึน

16 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน   -เพือเขาคายฝกซอมกีฬา  - จัดการเขาคายฝกซอมนักกีฬาและ 250,000 -           -            - เขาคายฝก  -ทักษะดานการเลน กอง

องคกรปกครองสวนทองถิน  -เพือเขารวมการแขงขันกีฬา เขารวมการแขงขันกีฬา อปท.ระดับ (ป 59:150,000) ซอมกีฬา กีฬาเพิมมากขึน การศึกษา

ระดับภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับ (ป 58:150,000)  -เขารวม  -เกิดความภาคภูมิใจ

เฉียงเหนือและระดับประเทศ ประเทศ (ป 57:150,000) แขงขันกีฬา ทีชนะการแขงขัน

ระดับภาคและ  -มีความมันใจในตนเอง

ระดับประเทศ ในการเลนกีฬา

17 โครงการอาหารกลางวัน  -เพือสนับสนุนงบประมาณ  - นักเรียนระดับชันอนุบาลจนถึงชัน 4,100,000 -           -           รอยละ 100  -นักเรียนไดรับสาร ร.ร.ท.1

โรงเรียนสังกัดเทศบาล คาอาหารกลางวัน ประถมศึกษาปที 6 ของโรงเรียน (ป59: 3,720,000) ของจํานวน อาหารครบทัง 5 หมู ร.ร.ท.2

เทศบาลบานไผ และโรงเรียนเทศบาล (ป58: 4,064,000) นักเรียนทีได  -นักเรียนมีการเจริญ

2 อนุบาลสาธิตฯ (ป57: 2,506,400) รับประทาน เติบโตตามเกณฑสมวัย

(เงินอุดหนุน) อาหารกลาวัน

18 โครงการอาหารกลางวัน  -เพือสนับสนุนงบประมาณ  - เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2,000,000 -           -           รอยละ 100  -เด็กเล็กไดรับสาร ศพด.

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก คาอาหารกลางวัน สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ (ป59: 1,400,000) ของจํานวน อาหารครบทัง 5 หมู 1,2,3

สังกัดเทศบาล (ป58: 1,172,000) เด็กเล็กทีได  -เด็กเล็กมีการเจริญ

(ป57: 1,084,720) ประทาน เติบโตตามเกณฑสมวัย

(เงินอุดหนุน) อาหารกลาวัน

19 เงินอุดหนุนโครงการ  -เพื่ออุดหนุนเงินคาอาหาร  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้น 7,100,000 -           -           อุดหนุน  -นักเรียนไดรับสาร กอง

อาหารกลางวัน กลางวันแกโรงเรียนสังกัด ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน (ป59: 6,940,000) งบประมาณ อาหารครบทั้ง 5 หมู การศึกษา

โรงเรียนสังกัด สพป. สพป.ขอนแกน เขต 2 สังกัด สพป. ที่อยูในเขตเทศบาล (ป58: 6,472,000) โรงเรียน  -นักเรียนมีการเจริญ

ขอนแกน เขต 2 เมืองบานไผ จํานวน 8 แหง (ป57: 4,115,800) จํานวน เติบโตตามเกณฑสมวัย
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(เงินอุดหนุน) 8 แหง

20 โครงการคาใชจายการ  -เพื่อเปนคาใชจาย  - โรงเรียนเทศบาลบานไผ 200,000 -           -           รับการจัดสรร  -หองสมุดไดรับการ ร.ร.ท.1

พัฒนา/ปรับปรุงหองสมุด ในการพัฒนา/ปรับปรุง จํานวน 100,000 บาท (ป 59: 200,000) งบประมาณ พัฒนา/ปรับปรุงที่ดีขึ้น ร.ร.ท.2

หองสมุดโรงเรียนสังกัด  - โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ (ป 58: 200,000) 1 ครั้ง  -ประชาชนมาใช

เทศบาล จํานวน 100,00 บาท (ป 57: (200,000) บริการจํานวนมากขึ้น

(เงินอุดหนุน)

21 โครงการสงเสริมศักยภาพ  -เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแก  - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่ม 200,000 -           -           จัดอบรม  -พนักงานครูมีทักษะ กอง

พนักงานครูเทศบาลดาน พนักงานครูและบุคลากรทางการ ศักยภาพดานการจัดการเรียนรูใหแก (ป 59: 200,000) จํานวน 1 ครั้ง ดานวิชาการเพิ่มขึ้น การศึกษา

วิชาการโดยความรวมมือ ศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการ (ป 58: 300,000)  -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ระหวางสถาบัน ศึกษา สังกัดเทศบาลบานไผ (ป 57: 250,000) ทางการเรียนเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรมนุษย  -การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกน ของสถานศึกษาได

กับเทศบาลเมืองบานไผ มาตรฐาน
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22 โครงการจัดงานวัน   -เพื่อจัดงานวันบัณฑิตนอยใหแก  - จัดงานมอบวุฒิบัตรใหแก 40,000 -           -           จัดงาน  -.เด็ก นักเรียน ผูปก กอง

บัณฑิตนอย นักเรียนสังกัดเทศบาลฯ เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กและ (ป 59:40,000) 1 ครั้ง ครอง มีความภาคภูมิใจ การศึกษา

  -เพื่อพัฒนาแรงจูงใจในการเรียน นักเรียนชั้นอนุบาล/มัธยมศึกษา (ป 58:50,000)  -นักเรียนไดเรียน

ตอระดับที่สูงขึ้น ปที่ 3  สังกัดเทศบาลฯ (ป 57:30,000) ในระดับที่สูงขึ้น

 -เปนแบบอยางที่ดี

ตอเด็กรุนตอไป

23 โครงการพัฒนาเพื่อการเรียน   -เพื่อฝกอบรมการเรียนรูภาษา  - ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะดาน 80,000 -           -           จัดอบรม   -ผูเขารับการอบรม กอง

รูภาษาตางประเทศ ตางประเทศ ภาษาตางประเทศใหแก ครู นักเรียน (ป 59:80,000) จํานวน สามารถสื่อสารภาษา การศึกษา

เยาวชน พนักงานเทศบาล (ป 58:80,000) 1 ครั้ง ตางประเทศดวยประโยค

ประชาชน และผูนําชุมชน ในเขต (ป 57:80,000) งาย ๆ ได

เทศบาลเมืองบานไผ  -ผูเขารับการอบรมเกิด

ความภาคภูมิใจในตนเอง

24 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจายในการสงเสริม  - การสงเสริมกิจกรรมรักการอาน 50,000 -           -           จัดกิจกรรม  -นักเรียนมีนิสัยรักการ กอง

คาใชจายสงเสริมกิจกรรม กิจกรรมรักการอานในสถาน ใหแกโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ ที่ไดรับ (ป 59:50,000) จํานวน 1 อานเพิ่มขึ้น การศึกษา

รักการอานในสถานศึกษา ศึกษาสังกัดเทศบาล การคัดเลือก จํานวน 1 แหง (ป 58:50,000) ครั้ง   -จํานวนนักเรียนที่อาน

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ (ป 57:50,000) ไมออกเขียนไมคลอง

(เงินอุดหนุน) ลดจํานวนลง

25 อุดหนุนโครงการพัฒนา  -อุดหนุนงบประมาณ   - จายเงินอุดหนุนใหโรงเรียน 280,000 -           -           โรงเรียนสังกัด  -ผูเรียนมีศักยภาพจาก กอง
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คุณภาพผูเรียนสูมาตรฐาน เพื่อพัฒนาดานการศึกษา  สังกัด สพป.ขอนแกน เขต 2 (ป 59:280,000) สพป.ขอนแกน การเรียนรูเพิ่มขึ้น การศึกษา

โรงเรียนในสังกัด สพป. ที่อยูในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป 58:292,000) เขต 2 ไดรับ  -โรงเรียนมีการจัด

ขอนแกน เขต 2 จํานวน 8 แหง ๆ ละ 35,000 บาท (ป 57:276,000) เงินอุดหนุน กิจกรรมสงเสริมการเรียน

8 แหง ที่หลากหลายขึ้น

26 โครงการสงเสริมการอาน   -เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน  - การจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 100,000 -           -           จัดกิจกรรม  -ผูเขารวมโครงการมี กอง

: เทศกาลหนังสือสื่อแหงรัก ใหแกเด็ก เยาวชนและประชาชน และการเรียนรูใหแก เด็ก เยาวชน (ป 59:200,000) 1 ครั้ง เจตคติที่ดีตอการอาน การศึกษา

สูทองถิ่น และประชาชน (ป 58:300,000) รูจักเลือกหนังสืออาน

ตามความตองการอยาง

มีวิจารณญาณ

 -ผูเขารวมโครงการมี

นิสัยรักการอาน

27 โครงการหองเรียน  -เพื่อจัดทําหองเรียน  - จัดทําหองเรียนอิเล็กทรอนิกส ให 1,500,000 -           -           หองเรียน  -เด็กเล็กมีความกระตือ กอง

อิเล็กทอนิกส ของ อิเล็กทรอนิกสใหแกศูนยพัฒนา แกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3 อิเล็กทรอนิกส รือรนในการเรียน การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กสังกัดเทศบาล จํานวน 3 แหง ๆ ละ 500,000 บาท จํานวน 3  -ครูมีสื่อเทคโนโลยีใน

สังกัดเทศบาล หอง การชวยสอน ทําใหเกิด

ประสิ่ทธิภาพมากขึ้น

28 โครงการอบรมสัมมนา  -เพื่อจัดอบรมสัมมนา  - คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 200,000 -           -           อบรมสัมมนา  -มีการใหความรวมมือ กอง

และศึกษาดูงาน และศึกษาดูงานดาน พื้นฐานและคณะกรรมการบริหาร (ป 59:200,000) และศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการ การศึกษา
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ของคณะกรรมการ การจัดการศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษา (ป 58:200,000) ดูงาน ศึกษาเพิ่มมากขึ้น

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน  -คณะกรรมการฯ มี

และคณะกรรมการ ทั้ง 5 แหง 1 ครั้ง ความรูและความเขาใจ

บริหารศูนยพัฒนา ในการจัดการศึกษา

เด็กเล็กสถานศึกษา เพิ่มขึ้น

ในสังกัดเทศบาล

เมืองบานไผ

29 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   -เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  - พนักงานครูเทศบาล บุคลากร 200,000 -           -           จัดอบรม  -มีคูมือภาษาตาง กอง

เพื่อพัฒนาคูมือการเรียนรู พัฒนาคูมือภาษาของกลุม ทางการศึกษา และเจาหนาที่ (ป 59:200,000) เชิงปฏิบัติ ประเทศไวศึกษาเรียนรู การศึกษา

ภาษาของกลุมประชาคม ประชาคมอาเซียน ทองถิ่น ของเทศบาลเมืองบานไผ การ จํานวน  -ผูใชคูมือเกิดความ

อาเซียน 1 ครั้ง พึงพอใจ

30 โครงการสนับสนุนคาใชจาย  -เพื่อเปนคาใชจายในการพัฒนา  - โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 100,000 -           -           ร.ร.ไดรับการ  -โรงเรียนมีแหลงเรียน ร.ร.ท.1

ในการพัฒนาแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูในโรงเรียน 50,000 บาท (ป 59:100,000) สนับสนุน รูที่หลากหลายขึ้น ร.ร.ท.2

สังกัดเทศบาล  - โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ (ป 58:40,000) งบประมาณ  -พัฒนาทักษะดาน

จํานวน 50,000 บาท (ป 57:40,000) จํานวน 2 แหง ตาง ๆ ใหแกนักเรียน

(เงินอุดหนุน)

31 โครงการสนับสนุนคาปจจัย   -เพื่อเปนคาใชจายสําหรับคา  - นักเรียนระดับประถมศึกษา 200,000 -           -           ร.ร.ไดรับการ  -ชวยแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1
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พื้นฐานสําหรับนักเรียน ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียน  - นักเรียนระดับมัธยมศึกษา (ป 59:465,000) สนับสนุน ผูปกครอง ร.ร.ท.2

ยากจน ยากจน ตอนตนของโรงเรียนสังกัด (เงินอุดหนุน) งบประมาณ  -นักเรียนเกิดความ

เทศบาลฯ ทั้ง 2 แหง จํานวน 2 แหง พึงพอใจ

32 โครงการสนับสนุนคาจัดการ  -เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 3,000,000 -           -           ร.ร.ไดรับการ  -โรงเรียนมีงบประมาณ ร.ร.ท.1

เรียนการสอน (รายหัว) เรียนการสอนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป 59:2,701,300) สนับสนุน เพียงพอสําหรับการจัด ร.ร.ท.2

โรงเรียนเทศบาลบานไผ (เงินอุดหนุน) งบประมาณ กิจกรรมและการสงเสริม

 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง จํานวน 2 แหง การเรียนรูใหกับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ   -นักเรียนไดเรียนรูจาก

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ การจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น

33 โครงการสนับสนุนคาจัดการ  -เพื่อเปนคาใชจายในการจัดการ  - โรงเรียนเทศบาลบานไผ และ 600,000 -           -           ร.ร.ไดรับการ  -โรงเรียนมีงบประมาณ ร.ร.ท.1

เรียนการสอน เรียนการสอนของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ (ป 59:551,500) สนับสนุน เพียงพอสําหรับการจัด ร.ร.ท.2

(รายหัวสวนเพิ่ม : TOP UP) (เงินอุดหนุน) งบประมาณ กิจกรรมและการสงเสริม

จํานวน 2 แหง การเรียนรูใหกับนักเรียน

 -นักเรียนไดเรียนรูจาก

การจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

34 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อ  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 900,000 -           -           ร.ร.ไดรับการ  -นักเรียนมีหนังสือเรียน ร.ร.ท.1

คาหนังสือเรียน หนังสือเรียนสําหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป 59:743,200) สนับสนุน ครบทุกคนทําใหการเรียน ร.ร.ท.2

โรงเรียนเทศบาลบานไผ (เงินอุดหนุน) งบประมาณ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง จํานวน 2 แหง  -ชวยแบงเบาภาระคา

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ ใชจายของผูปกครอง

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

35 โครงการสนับสนุนคาเครื่อง  -เพื่อเปนคาใชจายในการจัดซื้อ  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 500,000 -           -           ร.ร.ไดรับการ  -สามารถแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1

อุปกรณการเรียน เครื่องอุปกรณการเรียนสําหรับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป 59:408,730) สนับสนุน ผูปกครองนักเรียนได ร.ร.ท.2

นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบานไผ (เงินอุดหนุน) งบประมาณ   -นักเรียนเกิดความ

 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง จํานวน 2 แหง สะดวกในการเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

36 โครงการสนับสนุน   -เพื่อเปนคาใชจายในการซื้อ  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 600,000 -           -           ร.ร.ไดรับการ  -สามารถแบงเบาภาระ ร.ร.ท.1

คาเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบนักเรียนใหแกนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป 59:426,750) สนับสนุน ผูปกครองนักเรียนได ร.ร.ท.2
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

โรงเรียนเทศบาลบานไผ (เงินอุดหนุน) งบประมาณ  -นักเรียนเกิดความ

 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง จํานวน 2 แหง พึงพอใจที่มีชุดนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ ใหมสวมใส

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ

37 โครงการสนับสนุน  -เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนิน  - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 800,000 -           -           ร.ร.ไดรับการ   -โรงเรียนมีงบประมาณ ร.ร.ท.1

คากิจกรรมพัฒนา กิจกรรมพัฒนาผูเรียนสําหรับ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ของ (ป 59:681,220) สนับสนุน เพียงพอสําหรับจัด ร.ร.ท.2

ผูเรียน นักเรียน โรงเรียนเทศบาลบานไผ (เงินอุดหนุน) งบประมาณ กิจกรรมใหแกนักเรียน

 - นักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึง จํานวน 2 แหง  -นักเรียนไดรับความรู 

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ของ และประสบการณการ

โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ เรียนรูเพิ่มขึ้น

38 โครงการจัดฝกอบรม   -เพื่อจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 100,000 -           -           จัดอบรม  -เด็กปฐมวัยมีกิจกรรม กอง

เชิงปฏิบัติการจัดการ จัดการเรียนการสอนรูปแบบ ดานวิธีการสอนแบบมอนเตสซอรี่ จํานวน การเรียนรูที่หลายหลาย การศึกษา

เรียนการสอนรูปแบบ มอนเตสซอรี่ (Montessori) (Montessori) ใหแก พนักงานครู 1 ครั้ง  -เด็กสามารถแกไข

มอนเตสซอรี่ บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา ปญหาไดดวยตนเอง

(Montessori) สังกัดเทศบาล เหมาะสมตามวัย

 -เด็กมีสมาธิในการทํา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

กิจกรรมมากขึ้น

39 โครงการจัดซื้อสื่อการศึกษา  -เพื่อจัดซื้อสื่อการสอนแบบ  - จัดซื้อสื่อการศึกษาสําหรับการสอน 300,000 -           -           จัดซื้อสื่อ   -มีสื่อการเรียนการสอน กอง

สําหรับการสอนแบบ มอนเตสซอรี่ (Montessori) แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) การศึกษา ที่หลากหลายมากขึ้น การศึกษา

มอนเตสซอรี่ (Montessori) ใหแกสถานศึกษาสังกัดเทศบาล จํานวน  -เด็กไดรับการพัฒนา

ทั้ง 5 แหง 1 ครั้ง การเรียนรูจากการไดลง

มือปฎิบัติจริง ผานสื่อ

จําลอง

40 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม  -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหนักเรียน 1,900,000 -           -           จัดซื้ออาหาร   -นักเรียนมีนมดื่มทุกวัน กอง

(นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล ใหแกนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้น (ป59:1,782,100) เสริม(นม)   -นักเรียนมีสุขภาพ การศึกษา

เมืองบานไผ ประถมศึกษาปที่ 6 ของโรงเรียน (ป58:1,523,340) ใหโรงเรียน อนามัยที่ดี สมบูรณ

สังกัดเทศบาล (ป57:1,754,480) สังกัดเทศบาล แข็งแรง

(เงินอุดหนุน) 2 แหง

41 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม  -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก 3,400,000 -           -           จัดซื้ออาหาร   -นักเรียนมีนมดื่มทุกวัน กอง

(นม) โรงเรียนสังกัดสพป. ใหแกนักเรียน นักเรียน โรงเรียนสังกัด สพป.ขก.เขต 2 (ป59:3,324,607) เสริม(นม)   -นักเรียนมีสุขภาพ การศึกษา

ขอนแกน เขต 2 ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ จํานวน (ป58:2,944,760) ใหโรงเรียน อนามัยที่ดี สมบูรณ

8 แหง (ป57:2,881,060) สังกัด สพป. แข็งแรง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 5 พัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาในระบบใหไดมาตรฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(เงินอุดหนุน) ขก.เขต 2

จํานวน 8

แหง

42 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม  -เพื่อจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  - จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ใหแก 750,000 -           -           จัดซื้ออาหาร   -นักเรียนมีนมดื่มทุกวัน กอง

(นม) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหแกเด็กเล็ก เด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด (ป 59 :722,300) เสริม(นม)   -นักเรียนมีสุขภาพ การศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาล (ป 58 :574,280) ให ศพด. อนามัยที่ดี สมบูรณ

(ป 57:584,080) สังกัดเทศบาล แข็งแรง

(เงินอุดหนุน) 3 แหง

43 โครงการกอสรางสระวายน้ํา  -เพื่อสรางสระวายน้ําพรอม  -ดําเนินการกอสรางสระวายน้ํา 800,000 -           -           จํานวน  -นักเรียนมีสุขภาพ กอง

พรอมหลังคาคลุม หลังคาคลุม จํานวน 1 แหง พรอมหลังคาคลุม 1 แหง รางกายที่แข็งแรง การศึกษา

(รายละเอียดตามแบบแปลนที่  -นักเรียนไดเรียนรูการ

เทศบาลกําหนด) ฝกวายน้ําที่ถูกวิธี

33,880,000 -          -          รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิค สนับสนุนใหพนักงานทุกระดับ  -จัดจางครูฝกนําเตนแอโรบิคโดย 24,000          -       -       1 ครั้ง/สัปดาห  -พนักงานเทศบาลมีรางกาย สํานักปลัดฯ

ตามโครงการสุขกาย สบายชีวี ออกกําลังกายดวยการเตนแอโรบิค จายเปนคาตอบแทนชั่วโมงละ ที่แข็งแรง

(Sport day) 200 บาท/วัน  -พนักงานเทศบาลมีรางกาย

ที่ดีพรอมที่จะบริการประชาชน

2 โครงการคาใชจายรณรงคเพื่อ  -เพื่อจัดกิจกรรมใหนักเรียน  -จัดกิจกรรมการรณรงคการตอตาน           39,000 -       -        - จัดกิจกรรม  -เด็กนักเรียน มีความรู กอง

ในการรณรงคปองกันยาเสพติดใน  เยาวชน หางไกลยาเสพติด ยาเสพติดของนักเรียนและเยาวชน (ป 59:39,000) จํานวน1 ครั้ง ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของ การศึกษา

สถานศึกษา รูจักพิษภัยของสิ่งเสพติด  - การสงเจาหนาที่ อปท. และครู (ป 58:39,000)  - จนท.และ ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น

  -เพื่อสงเจาหนาที่และ แกนนํา ร.ร.สังกัดเทศบาลโรงเรียนละ (ป 57:39,000) พนง.ครู  -เด็กนักเรียนไมยุงเกี่ยวกับ

พนักงานครูเขารวมอบรม 1 คน เขาอบรมการรณรงคปองกัน (เงินอุดหนุน) เขารวมอบรม ยาเสพติด

ยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน 3 คน  -ทําใหสังคมไทยนาอยูยิ่งขึ้น

3 โครงการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ  -เพือจัดการแขงขันกีฬา  - จัดการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอ 150,000 -       -       จัดการแขงขัน  -เยาวชนและประชาชนมี กอง

เพือเยาวชนและประชาชน เซปกตะกรอ ใหกับเยาวชน ประชาชน (ป 59:150,000) จํานวน1 ครัง สุขภาพแข็งแรง การศึกษา

(ป 58:140,000)  -มีการอนุรักษกีฬาพืนบาน

(ป 57:140,000) ของไทยใหคงอยูสืบไป

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน  -เพื่อจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล  - จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 80,000 -       -       จัดการแขงขัน  -เยาวชน และประชาชนได กอง

ใหแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป  สําหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป (ป 59:50,000) จํานวน1 ครั้ง มีโอกาสแสดงทักษะดานการ การศึกษา

(ป 58:50,000) เลนกีฬาฟุตบอล

 -เกิดความสามัคคี

5 โครงการแขงขันเดิน-วิ่ง  -เพื่อจัดการแขงขันเดิน-วิ่ง  - จัดการแขงขัน เดิน-วิ่ง 100,000 -       -       จัดการแขงขัน   -เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง

มินิมาราธอน มินิมารอธอน มินิมาราธอน สําหรับเด็ก เยาวชน (ป 59:100,000) จํานวน1 ครั้ง มีสุขภาพดี การศึกษา

และประชาชนทั่วไป (ป 58:100,000)  -ผูเขารวมแขงขันมีน้ําใจ

นักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย

6 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  -เพื่อจัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย  - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย 400,000        -       -       ซื้อเครื่อง   -มีสถานที่และอุปกรณ กอง

กลางแจง กลางแจง กลางแจง จํานวน 5 ชุด ใหแก ออกกําลังกาย ออกกําลังกายเพียงพอ การศึกษา

 -เพื่อสงเสริมการออกกําลังกาย  1. ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการ จํานวน 5 ชุด  -ประชาชนมีสุขภาพรางกาย

    ศึกษาขอนแกน จํานวน 1 ชุด แข็งแรง

 2. ชุมชน บ.ข.ส. จํานวน 1 ชุด   -สงเสริมการใชเวลาวางให

 3. ชุมชนศาลเจา 2 จํานวน 1 ชุด เกิดประโยชน

 4. ชุมชนขนมจีน2000 จํานวน1ชุด  -เปนศูนยรวมของ

 5. ชุมชนเจนจบทิศ 2 จํานวน 1 ชุด ประชาชนในชุมชนและ
ประกอบดวย เกิดความสามัคคีมากขึ้น
1. เครื่องบริหารหลัง สะโพก ไหล
2. เครื่องบริหารขอเขา
3. เครื่องดึงไหล
4. ลูวิ่งอเนกประสงค

5.เครื่องบริหารแขนไหลและหนาทอง

6.เครื่องบริหารสะโพก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

7 โครงการจัดการแขงขันกีฬา   -เพื่อจัดการแขงขันกีฬา  - จัดการแขงขันกีฬาสําหรับเด็กเล็ก 70,000 -       -       จัดการแขงขัน  -นักเรียนไดแสดงออก กอง

อนุบาลเกมส ใหแกเด็กของศูนยพัฒนา ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและนักเรียน (ป 59:70,000) จํานวน 1 ครั้ง ความสามารถดานกีฬา การศึกษา

เด็กเล็กและนักเรียนระดับอนุบาล ระดับอนุบาล ของโรงเรียนในเขต (ป 58:70,000)  -นักเรียนมีน้ําใจเปน

เทศบาลเมืองบานไผ (ป 57:70,000) นักกีฬามากขึ้น

  -นักเรียนเกิดความภาค

ภูมิใจในตนเอง

8 โครงการจัดการการแขงขันกีฬา   -เพื่อจัดการแขงขันกีฬา  - จัดการแขงขันกีฬานักเรียน 50,000 -       -       จัดการแขงขัน  -นักเรียนไดแสดงออก กอง

นักเรียนประถมศึกษาเกมส นักเรียนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาของ (ป 59:50,000) จํานวน 1 ครั้ง ความสามารถดานกีฬา การศึกษา

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป 58:50,000)  -นักเรียนมีน้ําใจเปน

นักกีฬามากขึ้น

 -นักเรียนเกิดความภาค

ภูมิใจในตนเอง

9 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนก  -เพื่อกอสรางลานกีฬา  - กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค 1,200,000      -       -       กอสราง   -ประชาชนมีสถานที่ กอง

ประสงคชุมชนหนองลุมพุก อเนกประสงคใหแกชุมชน จํานวน 1 แหง ไดแก ลานกีฬา ออกกําลังกาย การศึกษา

หนองลุมพุก ชุมชนหนองลุมพุก อเนกประสงค  -สรางความสามัคคี

จํานวน ในชุมชน

1 แหง   -เด็ก เยาวชนใสใจ

การออกกําลังกาย

หางไกลจากยาเสพติด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการกอสรางลานกีฬาอเนก  -เพื่อกอสรางลานกีฬา  - กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค 1,200,000      -       -       กอสราง   -ประชาชนมีสถานที่ กอง

ประสงคชุมชนขนมจีน 2000 อเนกประสงคใหแกชุมชน จํานวน 1 แหง ไดแก ชุมชน ลานกีฬา ออกกําลังกาย การศึกษา

ขนมจีน 2000 ขนมจีน 2000 อเนกประสงค  -สรางความสามัคคีในชุมชน

จํานวน   -เด็ก เยาวชนใสใจ

1 แหง การออกกําลังกาย

หางไกลจากยาเสพติด

11 โครงการตลาดสะอาด อาหาร  - เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ  - สถานที่จําหนายอาหารภายใน 50,000          -       -        - รอยละ 80  - สถานที่จําหนายอาหาร กอง

ปลอดภัยใสใจสิ่งแวดลอม สถานที่จําหนายอาหาร เขตเทศบาลเมืองบานไผ เชนตลาด/ (ป 59:50,000) ของสถานที่ สะอาดไดมาตรฐาน สาธารณสุขฯ

 - เพื่อใหประชาชนมีความรูในการ รานอาหาร/แผงลอยจําหนายอาหาร จําหนายอาหาร  - ประชาชนเลือกบริโภค

เลือกบริโภคอาหารที่สะอาด  - ประชาชนผูบริโภค ผานเกณฑ ไดอยางปลอดภัย ลดความ

ปลอดภัย มาตรฐานของ เสี่ยงตอโรคที่เกิดจาก

กรมอนามัย อาหารและน้ําเปนสื่อ

 -รอยละของ  -ประชาชนไดบริโภคอาหาร

ตัวอยางอาหาร ที่ปลอดภัยจากสารปนเปอน

ที่ไดรับการสุม

ตรวจไมพบ

สารปนเปอน

12 โครงการชาวบานไผ รวมใจ  -เพื่อใหผูประกอบการคาและ  - ผูประกอบการคาและประชาชน 30,000          -       -        - ผูประกอบ  -ประชาชนและผูประกอบ กอง

ลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา ประชาชนลดการใชน้ํามันทอดซ้ํา ทั่วไปที่ใชน้ํามันในการประกอบปรุง (ป59:30,000) การคาใชน้ํามัน การคาไมใชน้ํามันทอดซ้ํา สาธารณสุขฯ

อาหารโดยเฉพาะอาหารประเภททอด (ป58:30,000) ที่ปลอดภัยอยู ปรุงอาหาร

(ป57:30,000) ในมาตรฐาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 - ประชาชนมี  -น้ํามันทอดซ้ํานําไปใช

ความรูในการ ประโยนชในการผลิต

เลือกใชน้ํามัน ผลิตไบโอดีเซล

สําหรับทอด

อาหาร

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

ผสานเชิงรุก บาลเมืองบานไผ เขาถึงบริการ เขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน (ป59:100,000) ครอบคลุม เมืองบานไผไดรับบริการ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขอยางทั่วถึง (ป58:100,000) ทั้ง 39 ชุมชน ดานสาธารณสุขอยาง

(ป57:100,000) ทั่วถึงและครอบคลุม

 -ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

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

ผูสูงอายุ ผูพิการหญิงหลังคลอด ผูพิการ หญิงหลังคลอดและผู (ป59:80,000) หญิงหลังคลอด ดูแลสุขภาพถึงบาน สาธารณสุขฯ

และผูดอยโอกาส ในชุมชน ดอยโอกาสในเขตเทศบาล (ป58:10,000) และผูดอย  -ระบบบริการสุขภาพมีความ

เมืองบานไผ (งบฯ สปสช.) โอกาสทั้ง 39 ครอบคลุมทุกกลุมวัย

ชุมชนไดรับการ

ดูแลสุขภาพ/

เยี่ยมบาน

15 โครงการจางเหมาฆาสัตว  - เพื่อเปนคาจางเหมาแรงงาน  - พนักงานฆาสัตวในโรงฆา 345,600        -       -        - โรงฆาสัตว  - ประชาชนเขตเทศบาล กอง

ในโรงฆาสัตวมาตรฐาน บุคคล เพื่อฆาและชําแหละ สัตว จํานวน 4 คน (ป59:345,600) เทศบาลเมือง เมืองบานไผ ไดบริโภค สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบานไผ สัตวมาตรฐานเทศบาลเมือง (ป58:316,800) บานไผ มี เนื้อสัตวมาตรฐาน

บานไผ (ป59:316,800) บุคลากรให  - ประชาชนไดบริโภคเนื้อ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บริการฆาและ สัตวที่สะอาดถูกสุขลักษณะ

ชําแหละสัตว

16 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน  - เพื่อจายเปนเงินสมทบใหกอง  - สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 1,393,110      -       -        -ประชาชนทุก  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

สุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ ทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองบานไผ (ป59:1,393,110) กลุมจะไดรับ เมืองบานไผ มีสุขภาพดี สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบานไผ บริการดาน  -ประชาชนในเขตเทศบาล

สุขภาพครอบ เมืองบานไผไดรับบริการดาน

คลุมและทั่วถึง สาธารณสุขครอบคลุมและทั่วถึง

17 โครงการเมืองที่เปนมิตรกับผู  - เพื่อใหผูสูงอายุไดดํารงชีวิต   ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 200,000        -       -        -เมืองบานไผมี  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาล กอง

สูงอายุ ในสังคมอยางมีความสุข เมืองบานไผ (ป59:200,000) โครงสรางพื้น เมืองบานไผมีสุขภาพกาย สาธารณสุขฯ

ฐานและสังคม สุขภาพจิตดี

ที่เปนมิตรกับ  -เกิดสังคมเอื้ออาทร

ผูสูงอายุ

18 โครงการตําบลสุขภาวะ  - เพื่อสรางสังคมอยูเย็นเปนสุข  - ชุมชนในเขตเทศบาล 200,000        -       -        - ประชาชนมี  -ประชาชนทุกกลุมวัยมี กอง

เมืองบานไผ 39 ชุมชน (ป59:100,000) สุขภาพดี สุขภาพดี สาธารณสุขฯ

 -เกิดชุมชนเขมแข็ง

19 โครงการสงเสริมสุขภาพ  - เพื่อใหผูสูงอายุไดรับการ  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาล 600,000        -       -        -ผูสูงอายุไดรับ  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาล กอง

ผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน พัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต เมืองบานไผ (ป59:30,000) การพัฒนา เมืองบานไผมีสุขภาพกาย สาธารณสุขฯ

 - เพื่อใหผูสูงอายุไดแลกเปลี่ยน สุขภาพการ สุขภาพจิตดี

การทํางานกับหนวยงานอื่นๆ สุขภาพจิตที่ดี  -ผูสูงอายุอยูอยางมีคุณคา

มีศักดิ์ศรี
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งบประมาณและที่ผานมา

20 โครงการตรวจคัดกรองมะเร็ง  - เพื่อใหผูหญิงไดมีความรู  - ผูหญิงอายุ 30 ป ขึ้นไป 60,000           - หญิงอายุ 30  -ความครอบคลุมในการตรวจ กอง

ปากมดลูกและมะเร็งเตานม ความเขาใจในการเฝาระวัง ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (งบฯ สปสช.)  ปขึ้นไป ไดรับ รักษาของกลุมเปาหมายเพิ่มขึ้น สาธารณสุขฯ

มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเตานม การตรวจคัด  -อัตราการปวยดวยโรคมะเร็ง

 - เพื่อใหผูหญิงอายุ 30 ป กรองมะเร็งปาก ปากมดลูกและมะเร็งเตานม

ขึ้นไปในเขตเทศบาลเมือง มดลูกและ ลดลง

บานไผ ไดรับการตรวจมะเร็ง มะเร็งเตานม 

เตานมและมะเร็งปากมดลูก อยางนอย

รอยละ 20

21 โครงการเมืองจักรยานเพื่อสุขภาพ  -เพื่อใหประชาชนในเขตเทศบาล  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 100,000        -       -        - ประชาชนมี  - บานไผเปนสังคมการออก กอง

เมืองบานไผไดออกกําลังกาย บานไผ (ป59:100,000) สุขภาพดี กําลังกายดวยการใชจักรยาน สาธารณสุขฯ

ดวยการใชจักรยาน  -ประชาชนมีสุขภาพดี

22 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิต  - เพื่ออุดหนุนในกิจกรรมบริจาค  - อุดหนุนเงินใหแกอําเภอ 10,000          -       -        - อ.บานไผมี  -มีกองทุนในการจัดกิจกรรม กอง

ชวยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย โลหิตของอําเภอบานไผ บานไผในการจัดกิจกรรม งบประมาณใน บริจาคโลหิตของอําเภอ สาธารณสุขฯ

การพัฒนาโครง บานไผ

การบริจาค  -ประชาชนไดบริจากโลหิต

โลหิต

23 โครงการเงินอุดหนุนศูนย  - เพื่อชวยเหลือผูปวยโรคเอดส  - อุดหนุนใหแกศูนยเฉลิม 20,000          -       -        -อ.บานไผมีงบ  - ศูนยเฉลิมพระเกียรติ กอง

เฉลิมพระเกียรติเพื่อชวย และผูติดเชื้อ HIV ของอําเภอ พระเกียรติอําเภอบานไผ ประมาณในการ อําเภอบานไผ มีกองทุนใน สาธารณสุขฯ

เหลือผูปวยโรคเอดส บานไผ พัฒนาและชวย การชวยเหลือผูปวยโรคเอดส

เหลือเกี่ยวกับ และผูติดเชื้อ HIV ของอําเภอ
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งานโรคเอดส บานไผ

 -ผูปวยโรคเอดสมีกิจกรรม

รวมกัน

24 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  - เพื่อให อสม. ทั้ง 39 ชุมชน  - อุดหนุนงบประมาณให อสม. 585,000        -       -        - อสม.ทั้ง 39  -ประชาชนมีสุขภาพดี กอง

สนับสนุนการบริการสาธารณสุข ไดดําเนินงานดานสุขภาพ ทั้ง 39 ชุมชนๆ ละ 15,000  บาท ชุมชน ปฏิบัติ  -อสม.มีศักยภาพ สาธารณสุขฯ

งานไดครอบ

คลุมและทั่วถึง

ทุกหลังคาเรือน

25 โครงการเรารักบานไผ  -เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต  -  เยาวชน ผูสูงอายุ 150,000 -       -       รอยละ 80  -ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

ผูสูงอายุ เด็ก เยาวชน ประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาล (ป59:150,000) ของผูเขารวม การบริหารจัดการดําเนิน สวัสดิการฯ

 -เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวม เมืองบานไผทั้ง  39  ชุมชน (ป58:150,000) กิจกรรม งานทองถิ่น

ในการดําเนินกิจกรรมกับทาง มีความพึงพอใจ  -เยาวชน ผูสูงอายุ 

เทศบาล ในการจัด ประชาชนในเขตเทศบาล

กิจกรรม เมืองบานไผทั้ง  39  ชุมชน

ไดมีสวนรวมในกิจกรรม

ของเทศบาล

 -เกิดชุมชนเขมแข็ง มีการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในทุกกลุมวัย

 -เยาวชน ใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน หางไกลยาเสพติด
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

26 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬา  - เพื่อเสริมสรางสุขภาพ  - เยาวชน ประชาชน 280,000        -       -       รอยละ 80  -เยาวชน ประชาชนในชุมชน กอง

ในชุมชน ประชาชนภายในชุมชน ในเขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน (ป59:280,000) ของผูเขารวม มีความสามัคคีและสุขภาพ สวัสดิการฯ

(ป58:280,000) กิจกรรม  -ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพ

(ป57:280,000) มีความพึงพอใจ แข็งแรง หางไกลจากยาเสพติด

ในการจัด

กิจกรรม

27 โครงการอบรมเสริมสราง  - เพื่อใหเด็ก สตรี ผูดอยโอกาส  - ประชาชนในเขตเทซศบาล  50,000          -       -       รอยละ 80ของ  -ประชาชนมีคุณภาพชีวิต กอง

ทักษะชีวิต คนพิการ ไดรับความรูในการใช ทั้ง  39  ชุมชน (ป59:50,000) ผูเขารวมการ ที่ดีขึ้น สวัสดิการฯ

ชีวิตทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ อบรม มีความ  -คนพิการไดรับโอกาสในสังคม

เปนอยูที่ดีขึ้น

28 โครงการรณรงคยุติความรุนแรง  -เพื่อใหเด็กและสตรีในชุมชน  - ประชาชนในเขตเทซศบาล  50,000          -       -       ไมมีการกระทํา  -ประชาชนมีความปลอดภัย กอง

ตอ เด็ก เยาวชน สตรี และความ มีความปลอดภัยในชีวิต ทั้ง  39  ชุมชน (ป59:50,000) ความรุนแรง ในชีวิตและทรัพยสิน สวัสดิการฯ

รุนแรงในครอบครัว ตอเด็กและสตรี  -ครอบครัวมีความอบอุน

 -ประชาชนมีคุณภาพ

- ชีวิตที่ดีขึ้น

29 โครงการพัฒนาศักยภาพผูดูแล  - เพื่อเพิ่มพูนความรูและ  - ผูดูแลคนพิการในเขตเทศบาล 150,000 -       -       ผูดูแลคนพิการ  -ผูดูแลคนพิการมีความรู กอง

คนพิการและทัศนศึกษาดูงาน ประสิทธิภาพในการดูแลคนพิการ ทั้ง 39 ชุมชน (ป59:150,000) มีศักยภาพใน ความสามารถในการดูแล สวัสดิการฯ

การดูแลคน คนพิการ

พิการ  -ผูดูแลคนพิการสามารถเขาใจ
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 เขาถึงคนพิการ

30 โครงการ X-Ray  ผูมีแนวโนม  -เพื่อใหผูที่มีภาวะโรคแทรกซอน  - ผูสูงอายุ และผูมีภาวะเสี่ยง 100,000 -       -       อัตราความ   -ผูสูงอายุ สามารถดูแล กอง

จะพิการ สามารถดูแลตนเองจากภาวะเสี่ยง จากโรคแทรกซอน ในเขตเทศบาล (ป59:100,000) พิการจาก ตนเองไดและไมเกิดความ สวัสดิการฯ

การเกิดความพิการ เมืองบานไผ ทั้ง 39 ชุมชน ความเสื่อม พิการ

และโรคแทรก  -ผูอยูในภาวะเสี่ยงจากโรค

ซอนลดลง แทรกซอนไมเกิดความพิการ

31 โครงการเตรียมความพรอมกอน  - สงเสริมใหบุคคลเตรียมพรอมมี  - เปนการใหความรูความ 50,000 -       -       รอยละ 80 ของ  -ผูสูงอายุไดรับความรู กอง

เขาสูวัยผูสูงอายุ ความรูในการดูแลตนเองทั้งทางดาน เขาใจแกผูที่จะยางเขาสูวัย (ป59:50,000) ผูที่มีอายุครบ และความเขาใจในองคความ สวัสดิการฯ

สุขภาพกาย จิตใจ สังคม  เศรษฐกิจ ผูสูงอายุและผูสูงอายุไดมี 60 ปบริบูรณ รูเกี่ยวกับการพัฒนาการ

สภาพแวดลอม  และมีโอกาสทํา โอกาสพบปะแลกเปลี่ยน ไดรับทราบสิทธิ ชวงวัยสูงอายุและการฟนฟู

กิจกรรมรวมกันอยางมีความภูมิใจ ความคิดเห็นกับคนในวัย ของตนเอง สรรถภาพรางกาย  จิตใจ

ภายใน  ครอบครัวและในชุมชน เดียวกัน สังคม  เศรษฐกิจ อยูในสภาพ

และเปนการขยายผลการจัดระบบ แวดลอมที่ดีขึ้น

สวัสดิการชุมชนสําหรับผูสูงอายุ  -ผูสูงอายุมีโอกาสสรางความ

ในชุมชนสนับสนุนใหองคกร สัมพันธที่ดีตอกันกอใหเกิด

ปกครองสวนทองถิ่นเห็นความ ความสามัคคีและพลังสราง

สําคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรรคกิจกรรมรวมกันไดรูจัก

ประชากรเปาหมายในชวงบเขาสู เพื่อนใหม

ผูสูงอายุ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

32 โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ  -เพื่อเปนการใหความรูความเขาใจ  -กลุมผูสูงอายุ คนพิการในเขต 40,000          -       -       รอยละ 70 ของ  -ผูสูงอายุ  คนพิการ  ไดรับ กอง

ชีวิตผูสูงอายุ  คนพิการในเขต ในสิทธิไดรับจากหนวยงานของรัฐ เทศบาลเมืองบานไผ ทั้ง 39  ชุมชน (ป59:40,000) ผูสูงอายุและคนทราบสิทธิขั้นพิ้นฐาน สวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองบานไผ และเปนการสรางขวัญและกําลังใจ พิการไดทราบ  -ผูสูงอายุ  คนพิการ มีขวัญ

ใหกลุมเปาหมายที่ไดดําเนินชีวิต สิทธิประโยชน และกําลังใจในการดําเนินชีวิต

อยูไดในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง ของตนเอง  -ไดรับทราบถึงสังคมที่

อยางรวดเร็วในปจจุบัน เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน

33 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  -เพื่อเปนการชวยเหลือสงเคราะห  - กลุมผูสูงอายุ ทั้ง 39  ชุมชน 27,858,000    -       -       รอยละ 90ของ  -ผูสูงอายุไดรับการดูแล กอง

ผูสูงอายุ แกผูสูงอายุใหไดรับการดูแลดาน (ป59:26,464,800) ผูสูงอายุที่มี สวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพอยางเทาเทียม (ป58:25,418,400) สิทธิ์ ไดรับเบี้ย  -ผูสูงอายุไดรับการชวย

เปนการสรางขวัญกําลังใจให (ป57:25,376,400) ยังชีพ เหลือเปนการบรรเทาความ

ผูสูงอายุ เดือดรอนเบื้องตน

 -ผูสูงอายุไดมีขวัญกําลังใจ

ในการดํารงชีพ

34 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ  - เพื่อเปนการชวยเหลือสงเคราะห  - กลุมคนพิการ ทั้ง  39 ชุมชน 6,028,800      -       -       รอยละ90ของ  -คนพิการไดรับการดูแล กอง

คนพิการ แกคนพิการใหไดรับการดูแลดาน (ป59:5,203,200) คนพิการที่มี สวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพอยางเทาเทียม (ป58:5,034,400) บัตรคนพิการ  -คนพิการไดรับการชวย

เปนขวัญและกําลังใจใหคนพิการ (ป57:2,766,500)  ไดรับเบี้ยยังชีพเหลือเปนการบรรเทาความ

ใหไดรับสิทธิประโยชนจากภาครัฐ เดือดรอนเบื้องตน

 -คนพิการมีขวัญกําลังใจ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

35 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาว  -เพื่อเปนการชวยเหลือผูประสบ - ประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน 150,000        -       -       ผูที่ไดรับการ - ประชาชนไดรับการชวยเหลือ กอง

แกผูดอยโอกาส ภัยหนาว และเปนการแบงเบา และประสบภัยพิบัติหนาว (ป59:150,000) สงเคราะหมี ไดทันตามสถานการณอยาง สวัสดิการฯ

ภาระและบรรเทาความเดือดรอน  ทั้ง 39 ชุมชน (ป58:100,000) คุณภาพชีวิต เรงดวน

แกประชาชน (ป57:100,000) ที่ดีขึ้น - ประชาชนไดแบงเบาภาระ

ความเดือดรอนในเบื้องตน

36 โครงการสงเคราะหครอบครัว - เพื่อเปนการสงเคราะหชวย  - ประชาชนในเขตเทศบาล  700,000 -       -       เพิ่มความปลอด  -ประชาชนไดรับการดูแล กอง

ผูประสบภัยพิบัติและปญหาความ เหลือครอบครัวผูประสบภัย ทั้ง  39  ชุมชน (ป59:700,000) ภัยในชีวิตและ ชวยเหลือจากหนวยงานของ สวัสดิการฯ

เดือดรอน ยากจนและผูดอยโอกาส พิบัติผูประสบปญหาความ (ป58:100,000) ทรัพยสิน ภาครัฐไดอยางทันสถานการณ

เดือดรอนคนยากจนและ (ป57:100,000)  -เปนการชวยเหลือผูประสบ

ดอยโอกาสและเปนการแบงเบา ภัยพิบัติ เดือดรอนในเบื้องตน

ภาระความเดือดรอนของ อยางเรงดวน

ครอบครัวผูประสบภัยพิบัติ

เดือดรอนและดอยโอกาส

37 โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ -เพื่อเปนการชวยเหลือสงเคราะห  -กลุมผูปวยโรคเอดส ทั้ง 39 ชุมชน 282,000 -       -       รอยละ 95 ของ - ผูปวยโรคเอดสไดรับการ กอง

ผูปวยเอดส แกกลุมผูติดเชื้อใหไดรับการ (ป59:270,000) ผูปวยโรคเอดส ดูแลสวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

ดูแลดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพ (ป58:240,000) ที่มีใบรับรอง - กลุมผูปวยโรคเอดสไดรับ

อยางเทาเทียม และ เปนขวัญ (ป57:240,000) มีสิทธิ์ไดรับเบี้ย การชวยเหลือเปนการบรรเทา

กําลังใจใหกลุมผูติดเชื้อ ยังชีพ ความเดือดรอนเบื้องตน

- เพื่อใหกลุมผูติดเชื้อและดอย -กลุมผูปวยโรคเอดสไดมีขวัญ

โอกาสไดรับสิทธิประโยชนจาก กําลังใจในการดํารงชีพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

หนวยงานของภาครัฐ

- กลุมผูปวยโรคเอดสไดรับ

การดูแลดานสวัสดิการจาก

ภาครัฐ

38 โครงการจัดตังและพัฒนาระบบ  -เพือจัดตังและพัฒนาระบบ  -จัดตังและพัฒนาระบบบริหารงาน 1,500,000      -       -       จํานวน 1 แหง  -มีสถานทีดูแลผูพิการออทิสติก กอง

บริหารงานบุคคลบานพิทักษเพือ บริหารงานบุคคลบานพิทักษเพือ บุคคลบานพิทักษเพือการดูแลบุคคล ขนาดเล็กในชุมชน ตลอด การศึกษา

การดูแลบุคคลออทิสติกตลอด การดูแลบุคคลออทิสติกตลอด ออทิสติกทีมีอายุ 12 ปขึนไป ซึงมี 24 ชัวโมง

24 ชัวโมง ตลอด 365 วัน 24 ชัวโมง ตลอด 365 วัน ภูมิลําเนาอยูในเขตเทศบาลเมืองบาน  -แบงเบาภาระผูปกครอง

ไผทีครอบครัวประสบปญหาทาง  -ผูพิการออทิสติกมีการ

สังคม เศรษฐกิจ ทําใหไมสามารถ ทุกดานทีดีขึน

ใหการดูแลบุคคลออทิสติกได

39 โครงการรอยดวงใจเมืองบานไผ  -เพือรณรงคการตอตานโรคพยาธิ  -ประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาล 1,000,000      -       -        -ประชาชนกลุม  -ประชาชน เยาวชน มีพฤต-ิ กอง

ตานภัยโรคพยาธิใบไมตับ และ ใบไมตับและมะเร็งทอนําดี  -เยาวชนในสถานศึกษาในเขต (งบ สปสช.) เสียงไดรับการ กรรมการบริโภคทีพึงประสงค สาธารณสุขฯ

มะเร็งทอนําดี  -เพือสรางจิตสํานึกตอตานการ เทศบาล ตรวจคัดกรอง  -รานขายสมตําใชปลารา

บริโภคปลาดิบทีเปนพาหะของโรค  -รานขายสมตําในเขตเทศบาล จํานวน585คน ตมสุกในการประกอบปรุง

 -เพือลดปริมาณผูบริโภคปลาดิบ  -ศูนยเรียนรู โรคพยาธิใบไมตับ  -ผูปวยไดรับ  -ประชาชนกลุมเสียงไดรับการ

 -เพือลดจํานวนผูปวยโรคพยาธิ และมะเร็งทอนําดี จํานวน 1 แหง การสงตอเพือ ตรวจรักษาอยางถูกตองและ

ใบไมตับและมะเร็งทอนําดี รักษา 100% รวดเร็ว

 -เพือรณรงคใหรานขายสมตําใช  -รานขายสมตํา  -อัตราปวยดวยโรคพยาธิใบไม

ปลาราตมสุกในการประกอบปรุง ใชปลาราตมสุก ตับและมะเร็งทอนําดีลดลง

ประกองปรุง  -มีศูนยเรียนรูเปนแหลงศึกษา

100% ในเรืองพยาธิใบไมตับ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

45,475,510 -       -      รวมทังสิน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดระเบียบการ  -เพือความเปนระเบียบเรียบรอย ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 250,000        -       -       รอยละ70  -เกิดความเปนระเบียบ สํานักปลัดฯ

จําหนายสินคาบนถนนทางเทา สวยงามของชุมชุนปองกันอุบัติเหตุ ทัง 39 ชุมชน (ป59:100,000) ของพึงพอใจ เรียบรอย งานรักษาฯ

และการจราจร ภายในเขตเทศบาล (ป58:200,000) ผูทีมาซือสิน  -ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ

(ป57:200,000) คาและผูทีใช  -ประชาชนไดรับความสะดวก

ถนนทางเทา ในการใชถนนและทางเทา

2 โครงการปองกันอุบัติเหตุและ  -เพือใหผูเขารับการฝกอรมไดรับ จัดฝกอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล 50,000         -       -       รอยละ 15  -ลดอุบัติเหตุทางการจราจร สํานักปลัดฯ

เสริมสรางวินัยจราจร ความรูเกียวกับการปองกันอุบัติเหตุ เมืองบานไผ  จํานวน 1 รุนๆ ละ (ป 59:40,000) จํานวนอุบัติ ทางถนน งานรักษาฯ

และการขับขีรถจักรยานยนต 60 คน (ป 58:40,000) เหตุดานการ  -ผูเขาอบรมไดรับความรู

ทีปลอดภัย (ป 57:50,000) จราจรลดลง เกียวกับกฎหมายการจราจร

และการขับขีรถจักรยานยนต

ทีถูกตอง

3 โครงการอบรมยุวเทศกิจ  -เพือใหผูเขารับการฝกอรม จัดฝกอบรมเยาวชนในเขต 25,000         -       -        -เครือขาย  -ผูเขาอบรมเปนเครือขาย สํานักปลัดฯ

มีจิตสํานึกในการรักษาความ เทศบาลเมืองบานไผ  (ป 59:25,000) ยุวเทศกิจ ประสัมพันธและเผยแพรงาน งานรักษาฯ

อาดความเปนระเบียบเรียบรอย จํานวน 2 รุนๆละ 50 คน จํานวน 100คน รักษาความสะอาดและความ

 -อบรม เปนระเบียบเรียบรอย

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 4 การเสริมสรางความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)
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จํานวน2 รุน  -เพิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

4 โครงการติดตั้งระบบกลอง  -เพื่อความปลอดภัยในชีวิต ตามแยกไฟแดงตางๆและ 1,500,000     -       -       รอยละ 80  -เกิดความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัดฯ

วงจรปดแบบไรสาย และทรัพยสินของประชาชน บริเวณจุดสําคัญตางๆ ภาย ของความพึง และทรัพยสินมากขึ้น งานรักษาฯ

ในเขตเทศบาลฯ พอใจในการ  -เกิดประสิทธิภาพในการ

รักษาความ ปฏิบัติงานในการรักษาความ

สงบเรียบรอย ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน

5 โครงการจางตีเสนจราจรถนน  -เพื่อใหประชาชนเกิดความ ถนนในเขตเทศบาล 500,000 -       -       รอยละ 80  -ลดอุบัติเหตุบนทองถนน สํานักปลัดฯ

สายตาง ๆ ในเทศบาล ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ของความพึง  -ปญหาการจราจรลดลง งานรักษาฯ

พอใจของผู  -เกิดความปลอดภัยในการ

ใชรถใชถนน ใชรถใชถนน

6 โคมไฟกระพริบพลังงาน  -เพื่อใหประชาชนเกิดความ ถนนในเขตเทศบาล 240,000 -       -       รอยละ75  -ลดอุบัติเหตุในถนน สํานักปลัดฯ

แสงอาทิตย ปลอดภัยในการใชรถใชถนน ของความพึง  -เกิดความปลอดภัยในการ งานรักษาฯ

พอใจของผู ใชรถใชถนน

ใชรถใชถนน

7 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  -เพื่อจัดซื้อกลองวงจรปดระบบ  - ติดตั้งกลองวงจรปดระบบไรสาย   90,000 -       -       กลองวงจรปด  -ประชาชนมีความเชื่อมั่นใน สํานักปลัดฯ

ระบบไรสายบริเวณสวนเฉลิม ไรสายติดตั้งบริเวณสวนเฉลิม จํานวน  8 จุด  ณ บริเวณสวนเฉลิม จํานวน 8 จุด ความปลอดภัยในชีวิตและ

พระเกียรติ 88 พรรษา พระเกียรติ 88 พรรษา  พระเกียรติ 88 พรรษา ทรัพยสินในการมาออกกําลังกาย
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(ดานหลังสํานักงานเทศบาล) จํานวน  8  จุด  -ประชาชนสามารถดูกลอง

วงจรปดยอนหลังไดเมื่อเกิดเหตุ

8 โครงการปรับปรุงบานพัก  -เพื่อปรับปรุงบานพัก ปรับปรุงบานพักพนักงานเทศบาล 300,000 -       -       จํานวนบาน  -เกิดความปลอดภัยในชีวิต สํานักปลัดฯ

พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาลใหเกิดความ (รายละเอียดตามแบบแปลน พักที่ชํารุด และทรัพยสิน

สวยงามและมีสภาพใชงานไดดี ที่เทศบาลกําหนด)  -สภาพบานพักมีความสวยงาม

เหมือนเดิม และแข็งแรง

9 โครงการกอสรางหองทํางาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตอเติมหองทํางานดานธุรการ 777,000 -       -       จํานวน 2 แหง  -ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ สํานักปลัดฯ

สถานีดับเพลิงยอยมิตรภาพ ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ขนาด 20 ตารางเมตร งานปองกันฯ งานเพิ่มมากขึ้น งานปองกันฯ

และสถานียอยมิตรภาพ  -ประชาชนมีความปลอด

ของเทศบาลเมืองบานไผ ในชีวิตและทรัพยสิน

10 โครงการประชุมประชาคม  เพื่อเสริมสรางสนับสนุนให จัดประชุมประชาคม อปพร.สังกัด 15,000 -       -        -สมาชิกอปพร.  -สมาชิก อปพร.พบปะ สํานักปลัดฯ

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย คณะกรรมการบริหารงานกิจการ ศูนย อปพร. เทศบาลเมืองบานไผ เขาประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณกัน งานปองกันฯ

พลเรือน (อปพร.)  อปพร.และอาสาสมัครตํารวจ ไมนัอยกวา  -ทราบระเบียบใหมๆ

ชุมชนของเทศบาลมีความเขมแข็ง รอยละ 80  -ประสิทธิภาพในการปองกันภัย

และบทบาทเพิ่มมากขึ้น เพิ่มขึ้น

11 โครงการฝกอบรมทบทวน   -เพื่อฝกอบรมทบทวน อปพร. ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย 400,000 -       -       สมาชิก อปพร.  -ไดเรียนรูเทคนิคใหม สํานักปลัดฯ

อาสาสมัครปองกันภัยฝาย  ของเทศบาลเมืองบานไผให ฝายพลเรือน  ไมนอยกวา  -ทบทวนการปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

พลเรือน(อปพร.) เปนกําลังเสริมเจาหนาที่ รอยละ 80  -สรางขวัญกําลังใจ

12 โครงการอุดหนุนยาเสพติด เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อุดหนุนโครงการปองกันและแกไข 125,000 -       -       จํานวน 3 แหง  -ปญหายาเสพติดลดลง สํานักปลัดฯ

ปญหายาเสพติดสวนราชการ ใหแก (ป59:125,000)  -ประชาชนมีความปลอดภัยใน งานปองกันฯ
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จังหวัดขอนแกน,อําเภอบานไผ (ป58:65,000) ชีวิตและทรัพยสิน

สภ.บานไผ  -ปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรม

13 โครงการจางเหมาบุคคล  -เพื่อจางบุคคลภายนอกดูแลสถานที่  -จางเหมาบุคคลภายนอกดูแล 270,000        -       -       จางเหมา  -สถานที่ราชการมีความ กอง

ภายนอกรักษาความปลอดภัย และทรัพยสินของทางราชการ สถานที่และทรัพยสินโรงเรียน / (ป 59:259,200) บุคคลรักษา ปลอดภัย การศึกษา

สถานที่ราชการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก /หองสมุด (ป 58:237,600) ความปลอดภัย  -ทรัพยสินทางราชการ

(ป 57:230,400) จํานวน 3 คน ไมมีสูญหาย

14 โครงการติดตั้งและซอมแซม  -เพื่อติดตั้งรางระบายน้ําฝน  - ดําเนินการติดตั้งรางระบายน้ําฝน 60,000 -       -       ติดตั้งรางและ  - ไมมีน้ําทวมขังในบริเวณ กองการศึกษา

รางระบายน้ําศูนยพัฒนา เหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 0.25 ม. (ป59:60,000) ซอมแซมราง อาคาร (ศพด. 2)

เด็กเล็ก 2 ยาวไมนอยกวา 60.00 ม. ระบายน้ํา  - มีแสงสวางเพียงพอในการ

พรอมซอมแซมรางระบาย จํานวน 1 แหง มองเห็นตอนกลางคืน อํานวย

น้ําเหล็กเคลือบสังกะสีเดิม ความสะดวกใหแก พนง.รักษา

ความปลอดภัย

15 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม  -เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุง/  -การปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน 200,000 -       -       การปรับปรุง/  -โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กอง

อาคารเรียนและอาคาร ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร และอาคารประกอบ โรงเรียน (ป 59:200,000) ซอมแซม อาคารประกอบ ที่มีสภาพ การศึกษา

ประกอบ โรงเรียนเทศบาล ประกอบของโรงเรียน เทศบาลบานไผ (ป 58:200,000) อาคาร ใชงานไดอยางปลอดภัย

บานไผ (ป 57:200,000) จํานวน 1 ครั้ง  -โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

(เงินอุดหนุน) เอื้อตอการเรียนรูที่ดี

16 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม  -เพื่อเปนคาใชจายในการปรับปรุง/  -การปรับปรุง/ซอมแซม 200,000 -       -       การปรับปรุง/  -โรงเรียนมีอาคารเรียนและ กอง

อาคารเรียนและอาคาร ซอมแซมอาคารเรียนและอาคาร อาคารเรียนและอาคาร (ป 59:200,000) ซอมแซม อาคารประกอบ ที่มีสภาพ การศึกษา
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ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 ประกอบของโรงเรียน ประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2 (ป 58:200,000) อาคาร ใชงานไดอยางปลอดภัย

อนุบาลสาธิตฯ อนุบาลสาธิตฯ (ป 57:200,000) จํานวน 1 ครั้ง  -โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่

(เงินอุดหนุน) เอื้อตอการเรียนรูที่ดี

17 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร  -เพื่อใชจัดเก็บแฟมผูปวยภายในศูนย  - จัดซื้อตูเอกสาร 4 ลิ้นชัก 15,000         -       -        - ตูเอกสาร  - เอกสารผูปวยมีความเปน กอง

4 ลิ้นชัก บริการสาธารณสุขเทศบาล ขนาด W455xD620xH1331mm 4 ลิ้นชัก ระเบียบเรียบรอยไมสูญหาย สาธารณสุขฯ

จํานวน 3 ตู จํานวน 3 ตู  - สะดวกและรวดเร็วใน

การคนแฟมประวัติ 

18 โครงการจัดซื้อตูล็อคเกอร  - เพื่อใชจัดเก็บรักษาทรัพยสิน  - จัดซื้อตูล็อคเกอร 9 ประตู 20,000         -       -        - ตูล็อคเกอร  - ทรัพยสินมีคาของทาง กอง

9 ประตู มีคาของทางราชการ ขนาด W900xD450xH1850mm 9 ประตู ราชการบางสวนไดรับการ สาธารณสุขฯ

จํานวน 2 ตู จํานวน 2 ตู จัดเก็บอยางมิดชิด เปนสัดสวน

และปลอดภัยไมสูญหาย

 -การจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ

เรียบรอย สะดวกในการใชงาน

19 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)  - เพื่อใชในงานรักษาความสะอาด  -จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 1,980,000     -       -       จํานวน 1 คัน  - เพิ่มประสิทธิภาพการ กอง

แบบกระบะเททาย เก็บขนกิ่งไม เศษวัสดุตางๆภายใน ตัน 6 ลอปริมาตรกระบอกสูบ ปฏิบัติงานรักษาความสะอาด สาธารณสุขฯ

เขตเทศบาลฯ ไมต่ํากวา6,000 ซีซี แบบกระบะเท  - บานเมืองมีความสะอาด

ทายขนาดความจุไดไมนอยกวา และเปนระเบียบเรียบรอย

4 ลูกบาศกเมตร และน้ําหนักของรถ

รวมน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา12,000
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

กิโลกรัม พรอมกระบะและเครื่อง

ปรับอากาศ

(รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณฑ)

20 โครงการจางเหมาบุคลากร  -ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล จางเหมาบุคลากรทําความสะอาด 86,400         -       -       จํานวน 1 คน  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ทําความสะอาดอาคารศูนย เมืองบานไผมีบุคลากรพรอมให อาคารศูนยบริการฯและดูแลเครื่อง (ป59:86,400) เมืองบานไผ ไดรับบริการทาง สาธารณสุขฯ

บริการฯและดูแลเครื่อง บริการประชาชน มือเครื่องใชใหปราศจากเชื้อ (ป58:79,200) ดานสาธารณสุขที่มีคุณภาพ

มือเครื่องใชใหปราศจาก ประจําศูนยบริการฯ จํานวน 1อัตรา (ป57:29,700) ไดมาตรฐาน

เชื้อประจําศูนยบริการฯ  -ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผมีบุคลากร

พรอมใหบริการประชาชน
21 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติการ  -เพือมใหบริการดานการแพทย  -จางเหมาผูปฏิบัติการการแพทย 777,600        -       -        -ผูประสบอุบัติ  -ประชาชนไดรับบริการดาน กอง

การแพทยฉุกเฉินเทศบาลเมือง ฉุกเฉินแกประชาชนในเขตเทศบาล ฉุกเฉิน จํานวน 9 คน (ป59:777,600) เหตุ อุบัติภัย การแพทยฉุกเฉินครอบคลุม สาธารณสุขฯ
บานไผ เมืองบานไผ (ปฏิบัติงานวันละ 2 เวรๆ ละ 3 คน) รวมถึงผูทีมี ทัวถึง

ภาวะเจ็บปวย  -เกิดระบบการแพทยฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน ไดรับ ทีมีมาตรฐาน
บริการอยาง
ทันทวงที

22 โครงการกอสรางอางลาง  -เพือใหบริการทันตกรรมแก   -กอสรางอางลางเครืองมืออุปกรณ 100,000        -       -        -อางลางเครือง  -ประชาชนไดรับบริการตาม กอง
เครืองมือศูนยบริการ ประชาชน จํานวน 1 แหง หองทันตกรรม มือ  1 แหง เกณฑมาตรฐานสถานพยาบาล สาธารณสุขฯ
สาธารณสุขเทศบาลเมือง  -เพือความสะอาดของเครืองมือ  -กอสรางอางลางมือ จํานวน 2 แหง  -อางลางมือ  -ประชาชนมีสุขภาพดี
บานไผ อุปกรณ และความสะอาดในการ หองนวดแผนไทยและหนวย EMS 2 แหง  -ลดภาวะการติดเชือจากการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาที (รายละเอียดตามแบบแปลนที ใหบริการผูปวย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เทศบาลกําหนด)
23 โครงการเสริมสรางขีดความ บริหารจัดการสาธารณภัยรวมกัน สรางความรวมมือเพือจัดการ 50,000         -       -        -อปท.มีขีด  -ประชาชนมีความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

สามารถขององคกรปกครอง ขององคกรปกครองสวนทองถิน สาธารณะรวมกันขององคกรปกครอง ความสามารถ ในชีวิตและทรัพยสิน ฝายปองกันฯ
สวนทองถิน ในดานปองกันและบรรเทาธารณภัย สวนถินในดานการปองกันและ ในการจัดการ  -เพิมประสิทธิภาพในการให

บรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย บริการดานบรรเทาสาธารณภัย
เพิมขึน และแกไขปญหาของทองถิน

 -อปท.แตละแหง สามารถรวม
กันใชทรัพยากรตาง ๆ อันจะ
ชวยในเกิดการประหยัดและคุม
คาในการใชทรัพยากรดาน
บรรเทาสาธารณภัยมากขึน

8,031,000 -       -      รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมศูนยปรองดอง  -เพื่อเปนศูนยกลางในการ  -จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันทให  100,000          -        -         มีผูเขารวม   -ประชาชนมีจิตสํานึกเกิด สํานักปลัดฯ

สมานฉันทเทศบาลเมืองบานไผ สรางความรู ความเขาใจ ประชาชน ทั้ง 39 ชุมชน มีสวนรวม (ป 59:80,000) กิจกรรมฯ ความรัก สามัคคีภายใตรม

เกี่ยวกับนโยบายบริหารราช แสดงความคิดเห็นและสรางความ (ป 58:100,000) ไมนอยกวา พระบารมีพระบาทสมเด็จ

การแผนดินและเปน สามัคคีในชุมชน รอยละ 80 พระเจาอยูหัว

  ศูนยกลางในการรับฟง  -ประชาชนมีชีวิตที่มีความ

ความคิดเห็นของประชาชน สุขเขาใจกันและกัน

ที่มีตอรัฐ

2 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิม เพื่อเปนการเทิดพระเกียรติ จัดหาซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ 900,000          -        -         จํานวน 2ครั้ง  -หนวยงานและประชาชน สํานักปลัดฯ

พระเกียรติเนื่องในวันสําคัญ ในวโรกาส วันสําคัญของชาติ ตราสัญลักษณในวโรกาสวันสําคัญและ (ป59:200,000) ไดแสดงออกถึงความจงรัก

ของชาติ ในวโรกาส 5 ธันวามหาราช วัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อใชในการ (ป58:220,000) ภักดีในวโรกาสวันสําคัญ

และ12 สิงหามหาราชินี ประดับตกแตงอาคารสํานักงาน (ป 57:100,000) ของชาติ

ซุมเฉลิมพระเกียรติ  ถนนสายตาง ๆ  -เกิดความสวยงามในการ

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

และในชุมชนทั้ง 39  ชุมชน ประดับธงชาติธงทิวโคมไฟ

ไฟประดับในเขตเทศบาล

3 โครงการจัดกิจกรรม เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหา จัดกิจกรรมวันทองถิ่นไทย ในวันที่ 20,000 -        -         1 ครั้ง  -พนักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ

วันทองถิ่นไทย กรุณาธิคุณแหงพระบาท 18 มีนาคม ของทุกป (ป59:20,000) มีสวนรวมในการรณรงค

สมเด็จพระจุลจอมเกลา (ป58:20,000) จัดกิจกรรม"วันทองถิ่นไทย"

เจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5 (ป 57:20,000)  -พนักงานเทศบาลมี

ไดกรุณาโปรดเกลาโปรด ความจงรักภักดีสํานึกใน

กระหมอมใหจัดตั้ง หนาที่ของตน

ตําบลทาฉลอมขึ้นเปน

สุขาภิบาล

4 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล เพื่อเปนการรําลึกถึงพระมหา จัดกิจกรรมวันเทศบาล ในวันที่ 50,000 -        -         1 ครั้ง  -พนักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ

กรุณาธิคุณแหงพระบาท 24  เมษายน ของทุกป (ป59:30,000) มีสวนรวมในการ

สมเด็จพระจุลจอมเกลา (ป58 :30,000) จัดกิจกรรม "วันเทศบาล"

เจาอยูหัว  รัชกาลที่ 5 (ป 57:20,000)  -พนักงานเทศบาล

ไดกรุณาโปรดเกลาโปรด ความรักตอองคกร

กระหมอมใหจัดตั้ง และหนาที่ของตน

ตําบลทาฉลอมขึ้นเปน ในการบริการประชาชน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

สุขาภิบาล

5 โครงการแขงขันกีฬาสวนราชการ   -เพื่อจัดการแขงขันกีฬาเชื่อม  -จัดการแขงขันใหแกหนวยงานราชการ 50,000 -        -         จัดการ  -เกิดความสัมพันธ กอง

และรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ความสัมพันธระหวาง และรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลเมือง (ป 59:50,000) แขงขัน ที่ดีระหวางหนวยงาน การศึกษา

หนวยงาน บานไผ  -เกิดความรักความ

สามัคคีตอกัน

6 โครงการสงเสริมพนักงานครู  -เพื่อสงเสริมใหมีการเขารวม  - สงพนักงานครู  พนักงานเทศบาลและ 30,000 -        -         การเขารวม  -พนักงาน/นักเรียน กอง

พนักงานเทศบาลและนักเรียน แขงขันกีฬากับหนวยงานอื่น นักเรียน สังกัดเทศบาลเขารวมแขงขัน (ป 59:20,000) แขงขันกีฬา มีสุขภาพแข็งแรง การศึกษา

สังกัดเทศบาลเขารวมแขงขันกีฬา กีฬากับหนวยงานอื่น  -พนักงาน/นักเรียน

รูจักการเลนกีฬา

 -มีน้ําใจเปนนักกีฬา

7 โครงการเขารวมแขงขันกีฬาไทคัพ  -เพื่อสงเสริมใหพนักงาน  -การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา 15,000 -        -         การเขารวม   -มีสวนรวมในการแขงขัน กอง

มหกรรมกีฬาทองถิ่นแหง มีการเขารวมแขงขันกีฬาไทคัพ ไทคัพมหกรรมกีฬาทองถิ่น (ป 59:15,000) แขงขันกีฬา  -มีน้ําใจเปนนักกีฬา การศึกษา

ประเทศไทย แหงประเทศไทย จํานวน 1 ครั้ง

8 โครงการแขงขันกีฬาทองถิ่น  -เพื่อเขารวมการแขงขันกีฬา  -การเขารวมแขงขันกีฬา อปท. 70,000 -        -         จัดการ  -การสรางความสัมพันธ กอง

สัมพันธ ทองถิ่นสัมพันธ ภายในเขตอําเภอบานไผ (ป 59:60,000) แขงขัน ที่ดีกับ อปท.อื่น ๆ การศึกษา

จํานวน 1 ครั้ง  -มีน้ําใจเปนนักกีฬา

9 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อจัดงานประเพณี  - จัดงานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 1,750,000 -        -         การจัดงาน  -เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น ของชาติและทองถิ่น เชน (ป 59:1,750,000) ปละ 1 ครั้ง ตระหนักและเห็นความ การศึกษา

 1. โครงการจัดงานวันสงทายปเกา (ป 58:1,700,000) สําคัญของประเพณี

และตอนรับวันขึ้นปใหม (ป 57:1,700,000) วัฒนธรรม ของไทย

จํานวน 200,000 บาท   -ประเพณี ศิลปะ

 2. โครงการจัดงานวันสงกรานต วัฒนธรรมและคานิยม

จํานวน 600,000 บาท ของคนไทยยังคงอยูสืบไป

 3. โครงการจัดงานวันลอยกระทง

จํานวน 600,000 บาท

 4. โครงการจัดงานแหเทียนพรรษา

จํานวน 250,000บาท

 5. โครงการจัดงานบุญกุมขาวใหญ

จํานวน 100,000 บาท

10 โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก  -เพื่อจัดงานฉลองวันเด็ก  - จัดกิจกรรมในงานฉลองวันเด็ก 100,000 -        -          จัดงาน   -เด็กมีความสุข และ กอง

แหงชาติ ใหแกเด็ก แหงชาติ (ป 59:100,000) จํานวน 1 ครั้ง สนุกสนาน การศึกษา

(ป 58:75,000)   -เด็กประพฤติตน

(ป 57:75,000) เปนเด็กดี

11  โครงการบรรพชาสามเณร  -เพื่อจัดบรรพชาสามเณร  - จัดกิจกรรมการบรรพชาสามเณร/ 50,000 -        -          จัดงาน  -เด็กมีคุณธรรม กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ภาคฤดูรอน จารณี ภาคฤดูรอนใหแกเด็กและ (ป 58:50,000) จํานวน 1 ครั้ง จริยธรรมอันดีงาม การศึกษา

เยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป 57:30,000)  -ใชเวลาวางใหเกิด

(ป 56:30,000) ประโยชน

12 เงินอุดหนุนสวนราชการ  -เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน  - สนับสนุนงบประมาณสงเสริมการ 20,000 -        -         อุดหนุน   -เปนการอนุรักษ กอง

ในการจัดงานวัฒนธรรมทองถิ่น การจัดงานประเพณี การอนุรักษจัดงานวัฒนธรรมทองถิ่น (ป 59:80,000) จํานวน 1 ครั้ง ประเพณี วัฒนธรรม การศึกษา

วัฒนธรรมทองถิ่นใหแก  -งานเทศกาลงานไหมประเพณีผูก (ป 58:80,000) อันดีงามของทองถิ่น

สวนราชการ เสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแกน (ป 57:80,000) ใหคงอยูสืบไป

จํานวน 20,000 บาท   -มีสวนรวมในการ

เผยแพรวัฒนธรรม

 อันดีงามของทองถิ่น

13 เงินอุดหนุนวัฒนธรรมและ   -เพื่ออุดหนุนเงินในการ  - สนับสนุนงบประมาณการจัดงาน 130,000 -        -         อุดหนุนเงิน  -ไดเขาไปมีสวนรวม กอง

ประเพณีทองถิ่น จัดงานวัฒนธรรมและ ประเพณี วัฒนธรรม (ป 59:130,000) จํานวน 3 ครั้ง ในการอนุรักษประเพณี การศึกษา

ประเพณีทองถิ่น  1.งานประเพณีกินเจ (พุทธญาณฯ) (ป 58:100,000) วัฒนธรรมอันดีงามของ

อ.บานไผ จํานวน 50,000 บาท (ป 57:100,000) ชุมชน

 2.งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมฯ  -เปนการอนุรักษ

(สมาคมปุงเกากง-มา) อ.บานไผ ประเพณี วัฒนธรรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

จํานวน 50,000 บาท ใหคงอยูสืบไป

 3. งานรอมฎอนสัมพันธ (ถือศีลอด)

อ.บานไผ จํานวน 30,000 บาท

14 โครงการกอสรางศาลหลักเมือง  -เพื่อกอสรางศาลหลักเมือง  - กอสรางศาลหลักเมือง ในเขต 1,200,000 -        -         กอสรางศาล   -เทศบาลเมืองบานไผ กอง

 -เพื่อใหเปนสถานที่สักการะ เทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 1 แหง หลักเมือง มีสถานที่เปนศูนยรวม การศึกษา

บูชายึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล จํานวน 1 แหง สําหรับเปนเครื่อง

และเฉลิมฉลองเมืองบานไผ กําหนด) ยึดเหนี่ยวจิตใจ

100 ป   -ประชาชนมีขวัญ

กําลังใจในการใชชีวิต

ประจําวันมากขึ้น

15 โครงการจัดงานประเพณีบุญซําฮะ   -เพื่อใหเกิดความเปน  -จัดงานบุญบุญซําฮะ รวมกับ 210,000 -        -         จัดงาน  -ประชาชนในเขต กอง

สิริมงคลแกประชาชน ประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 39 ชุมชน (ป 59:210,000) จํานวน 1 ครั้ง เทศบาลมีขวัญ กําลังใจ การศึกษา

ในเขตเทศบาลฯ ในการใชชีวิตประจําวัน

 -เพื่อสืบสานประเพณี มากขึ้น

อันเกาแกของชาวบาน  

 -ประเพณีซําฮะไดรับการ

อนุรักษไวใหคนรุนหลัง

  -สงเสริมใหคนมีความ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

กตัญูรูคุณ ระลึกถึง

บรรพบุรุษของตน

16 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  -เพื่อใหชุมชนและทุกภาคสวน  -จัดทําแผนชุมชน การประชุมประชา 140,000 -        -         การมีสวนรวม  -เกิดการมีสวนรวมของ กอง

อยางมีสวนรวม มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น คมเมืองบานไผรับทราบความตองการ (ป59:400,000) ของทุก ประชาชนและทุกภาค วิชาการฯ

ประเด็นปญหารวมกับสวนราชการ (ป58:284,000) ภาคสวน สวนภายในเขตเทศบาล

รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนภาย (ป57:40,000) เมืองบานไผ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เนนการมี  -มีการบูรณาการ

สวนรวมของทุกภาคสวนและดําเนิน ในการพัฒนารวมกัน

การจัดประชุม องคกรที่เกี่ยวของในการ  -ทราบทิศทางการพัฒนา

จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ฯลฯ ของเทศบาล

17 โครงการประชุมสภาพลเมือง เพื่อใหประชาชนจากทุกภาค จัดประชุมสภาพลเมืองเทศบาลเมือง 100,000 -        -         การประชุม  -เกิดการมีสวนรวมจาก กอง

เทศบาลเมืองบานไผ สวนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ บานไผ จากทุกภาคสวนในเขตเทศบาล (ป59:100,000) จํานวน 1 ครั้ง ทุกภาคสวนในการกําหนด วิชาการฯ

เขามามีสวนรวมในการรวมคิด เมืองบานไผ ทิศทางการพัฒนา

รวมสรางรวมทําและรวมแสดง  -ทราบปญหาของทองถิ่น

ความคิดเห็นในการกําหนด และวิธีการ แนวทางแกไข

ทิศทาง เปาหมายและหลักการ ปญหาของทองถิ่น ที่เกิด

ในการพัฒนา รวมถึงแกไข จากสภาพลเมือง

ปญหาที่เปนวิกฤตของทองถิ่น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

18 โครงการกฎหมายควรรู  -เพื่อใหความรูดานกฎหมาย ประชาชน ผูนําชุมชน ผูนํากลุมตางๆ 80,000           -        -         จํานวน 1 ครั้ง  -ประชาชนมีความรูดาน กอง

แกประชาชน ผูบริหารเทศบาล ขาราชการพนักงาน (ป59:80,000) กฏหมายเพิมขึน วิชาการฯ

 -เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง ลูกจาง  ประชาชนทัวไป ฯลฯ (ป58:80,000)  -เกิดองคความรูใหมๆ

ใหกับชุมชน  -เสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับชุมชน

19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  -เพื่อใหความรูดานกฎหมาย เยาวชนในเขตเทศบาลฯ นักเรียน 300,000          -        -         จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชนมีความรูดาน กอง

เยาวชนไทยกับการมีสวนรวมใน แกเยาวชน นักศึกษาจากโรงเรียน สถานศึกษา กฏหมายเพิ่มขึ้น วิชาการฯ

การปองกันและปราบปรามการ  -เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง  -เยาวชนมีความเขมแข็ง
ทุจริตภายใตระบอบประชาธิปไตย ใหกับเยาวชน มากยิ่งขึ้น
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน  -เพื่อสรางจิตสํานึกใหกับ  -เยาวชนมีจิตสํานึกที่ดี
ประมุข เยาวชน  -มีเครือขายเยาวชน

 -เพื่อสรางเครือขายการ ในการตอตานการทุจริต
ตอตานการทุจริต ในการตอตานการทุจริต

 -เกิดทัศนคติที่ดี
20 โครงการแลกเปลียนความสัมพันธ  -เพือเปนการแลกเปลียนความ มีกิจกรรมการแลกเปลียนความสัมพันธ 1,500,000 -        -         กิจกรรม/  -มีการจัดกิจกรรมหรือ กอง

ระหวางเมือง สัมพันธระหวางเทศบาลเมือง ระหวางเทศบาลเมืองบานไผกับเทศบาล (ป 59:2,000,000) โครงการ โครงการทีเปนการสงเสริม วิชาการฯ

บานไผกับเทศบาลอืนใน อืนในประเทศและตางประเทศ เชน ที่เปนการ ความสัมพันธระหวางเมือง

ประเทศและตางประเทศเพือ การศึกษาดูงานการจัดงาน  การจัด สงเสริม  -เกิดการพัฒนาทังดาน

เปนการพัฒนาองคกรและ ประชุม ฯลฯกลุมเปาหมาย ไดแก ความ องคกร และชุมชน

ชุมชน ดานการทองเทียว ผูนําชุมชน ผูนํากลุมตาง ๆ ประชาชน สัมพันธ  -มีการสงเสริมดานการ

เศรษฐกิจ  การศึกษา  คณะผูบริหารสมาชิกสภาเทศบาล ทองเทียว เศรษฐกิจ การ

วัฒนธรรม อาชีพ การลงทุน พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจาง ศึกษาวัฒนธรรม อาชีพ 
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

 ฯลฯ การลงทุน ฯลฯ

21 โครงการอบรมใหความรูดาน  -เพื่อใหมีความรู ความ จัดการฝกอบรมใหความรูดาน 30,000 -        -         ปละ 1 ครั้ง  - ผูเขาอบรมรูวิธีการใช กอง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี สามารถในการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกเยาวชนและ (ป59:30,000) งานคอมพิวเตอรมากขึ้น วิชาการฯ

สารสนเทศ ใหแกเยาวชนและ  -เพื่อเพิ่มพูนความรู ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป58:30,000)  - ผูเขารับการอบรม

ประชาชนในเขตเทศบาล ประสบการณและทักษะการ (ป57:30,000) สามารถใชอุปกรณใน

  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ การคนหาความรูผาน

อินเตอรเน็ตได

 -นําความรูที่ไดไปใชชีวิต

ประจําวัน

22 โครงการจัดการสิ่งแวดลอม  - เพื่อสรางเสริมการมีสวน  - ประชุมคณะกรรมการแกนนํา 39 50,000           -        -         ภาคีเครือขาย  -ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

แนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม รวมในการจัดการปญหา ชุมชนและผูเกี่ยวของ จํานวน 1 ครั้ง (ป59:50,000) ชุมชนจัดการ การจัดการปญหา สาธารณสุขฯ

และทัศนศึกษาดูงาน สิ่งแวดลอมของภาคประชาชน  -ประชาสัมพันธโครงการจัดการ (ป58:50,000) สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม 

 - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ สิ่งแวดลอมแนวใหม 39 ชุมชน (ป57:30,000) แบบมีสวนรวม  - การจัดเก็บคาธรรมเนียม

จัดเก็บคาธรรมเนียมการ  - สนับสนุนการมีสวนรวมของภาค เก็บขนขยะมูลฝอยมีความ

เก็บขนขยะมูลฝอยชุมชน ประชาชนในการจัดเก็บคาธรรมเนียม ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

เก็บขนขยะมูลฝอยและการทํา  - เทศบาลมีรายไดจาก

ความสะอาดถนนสายหลักในชุมชน การจัดเก็บคาธรรมเนียม

เก็บขนขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

23 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท  - เพือเปนการเฉลิมพระเกียรติ  -จัดกิจกรรมพอดีเดน 100,000          -        -         จํานวน 1 ครัง  -ประชาชนในเขตเทศบาลฯ กอง

องคราชัน เนืองในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  -จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (ป59:100,000) ตระหนักในพระมหากรุณาธิ สาธารณสุขฯ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เนืองในวโรกาสมหามงคลเฉลิม  -จัดกิจกรรมเทิคพระเกียรติ คุณและไดรวมกิจกรรมเพือ

พระชนมพรรษา สรางความรัก สามัคคีและ

 -เพือเผยแพรพระราชกรณียกิจ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ของพระบาทสมเด็จพระเจา เศรษฐกิจพอเพียง

อยูหัวใหประชาชนไดสํานึก  -เกิดวัฒนธรรมการยกยอง

และตระหนัก และเชิดชูพระคุณของพอ

 - เพือยกยองเชิดชูพระคุณ  -เกิดความรักความสามัคคี

ของพอ ในหนวยงานภาครัฐ 

เอกชน และประชาชน

24 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ  - เพือเปนการเฉลิมพระเกีบรติ  - จัดกิจกรรมแมดีเดน 100,000          -        -         จํานวน 1 ครัง  -ประชาชนในเขตเทศบาลฯ กอง

พระนางเจาสิริกิตพระบรม สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม  - จัดกิจกรรมนิทรรศการ (ป59:100,000) ตระหนักในพระมหากรุณาธิ สาธารณสุขฯ

ราชินีนาถ เนืองในวโรกาส ราชินีนาถ เนืองในวโรกาสมหา เฉลิมพระเกียรติ คุณและไดรวมกิจกรรมและ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  - จัดกิจกรรมเทิคพระเกียรติ ไดรวมกันจัดกิจกรรมยกยอง

 -เพือเผยแพรพระราชกรณียกิจ และเทิดทูนพระคุณแม

ของสมเด็จพระนางเจาฯพระ  -เกิดวัฒนธรรมการยกยอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

บรมราชินีนาถ ใหประชาชนได และเชิดชูพระคุณของแม

สํานึกและตระหนักในพระมหา  -เกิดความรักความสามัคคี

กรุณาธิคุณทีทรงมีตอพสกนิกร ในหนวยงานภาครัฐ 

ชาวไทย เอกชน และประชาชน

 - เพือยกยองเชิดชูพระคุณ

ของแม

25 โครงการธรรมนูญสุขภาพ  - เพื่อเปดโอกาสใหองคกรทุก  - แตงตั้งคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพ 100,000          -        -         จํานวน  - ประชาชน/องคกร ตางๆ กอง

เมืองบานไผ ภาคสวนในเขตเทศบาลเขารวม เมืองบานไผ 39 ชุมชน เขาใจและเห็นความสําคัญ สาธารณสุขฯ

ในการกําหนดประเด็นกติกา  - ประชุมคณะกรรมการ ของการมีสวนรวมกําหนด

ของชุมชนและชวยกันขับเคลื่อน  - ประชาชนในชุมชนกําหนดประเด็น กติกาของชุนชนตนเอง และ

กติกาการพัฒนาสุขภาวะของ ปญหาสรางกติกาในชุมชน ขับเคลื่อนกติกาใหบรรลุผล

ประชาชนเมืองบานไผภายใต  -การขับเคลื่อนกติกาเพื่อพัฒนาสุขภาวะ  -ชุมชนมีความเขมแข็ง

การบูรณาการการทํางานแบบ  -ชุมชนมีสุขภาวะ

องครวมของภาคีเครือขาย

26 โครงการจัดประชุมประจําเดือน  - เพื่อสรางความเขมแข็งของ  - จัดประชุมคณะกรรมการ 130,000          -        -         องคกรภาค  -ประชาชนไดรับขอมูล กอง

องคกรภาคประชาชน คณะกรรมการชุมชนและองค ชุมชนและ คณะกรรมการ (ป59:130,000) ประชาชน ขาวสารอยางทั่วถึง สวัสดิการฯ

กรอื่น ในชุมชนใหมีสวนรวมใน กลุมสตรีแมบาน กลุมองคกร (ป58:140,000) มีความเขมแข็ง  -เกิดความเขมแข็งชุมชน

การรวมคิดรวมทําในการพัฒนา อื่น ๆ ในเขตเทศบาล (ป57:150,000)  -เกิดเครือขายการทํางาน

ทองถิ่นรวมไปถึงการรับทราบถึง รวมกับเทศบาล
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ความเคลื่อนไหวและภารกิจ

กิจกรรมของเทศบาลอยาง

ตอเนื่อง

27 โครงการสํารวจขอมูลพื้นฐาน  - เพื่อจัดทําและสํารวจขอมูล  - ครัวเรือนในเขตเทศบาล 50,000           -        -         มีขอมูล  -รับทราบปญหาของ กอง

ชุมชนเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา พื้นฐานของชุมชนภายใน ทั้ง  39  ชุมชน (ป59:50,000) พื้นฐาน ประชาชนภายในเขต สวัสดิการฯ

ทองถิ่น เขตเทศบาลและนํามาวิเคราะห (ป58:50,000) ทั้ง 39 ชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ

สภาพปญหาดานตางๆเพื่อนํา (ป57:50,000)  -แผนพัฒนาทองถิ่น

มาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  -เกิดชุมชนเขมแข็ง

28 โครงการอบรมเสริมสรางพัฒนา  -เพื่อใหการทํางานถูกตองตาม  - จัดประชุม อบรม สมาคมฌาปนกิจ 20,000 -        -         จํานวน 1 ครั้ง  -ใหประชาชนไดมีสวนรวม กอง

ประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจ ระเบียบขอบังคับ สงเคราะหที่อยูในความรับผิดชอบของ (ป59:20,000) ในการใหความชวยเหลือ สวัสดิการฯ

สงเคราะหในเขตเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองบานไผ (ป58:20,000) ความเปนอยูขั้นพื้นฐานใน

บานไผ (ป57:20,000) ชุมชนเพื่อพึ่งตนเองได

 -ทําใหเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ใหถูกตองตามระเบียบขอ

บังคับ

29 โครงการสงเสริมสนับสนุนการ  -เพื่อใหเด็กนักเรียน นักศึกษา  - จางนักเรียน/นักศึกษา  ใหมีรายได 350,000 -        -         จํานวน   -นักเรียน/นักศึกษา  กอง

มีงานทํา ของนักเรียน นักศึกษา มีรายไดในระหวางปดภาคเรียน ระหวางปดภาคเรียน (ป59:265,000) นักเรียน มีรายไดในชวงปดภาคเรียน สวัสดิการฯ

ใหมีรายไดระหวางเรียน (ป58:200,000) นักศึกษา  -ใหนักเรียน นักศึกษา ใช
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โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

(ป57:100,000) มีรายได เวลาวางใหเปนประโยชน

ระหวางปด  -ไดฝกประสบการณในการ

ภาคเรียน ทํางาน

30 โครงการอบรมอนุรักษและ เพื่อเปนการอนุรักษโค ใหคง  -สมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลเมือง 30,000 -        -         จํานวน 1 ครั้ง  -เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น กอง

ขยายพันธุโค ชุมชนในเขต อยูเพิ่มจํานวนมากขึ้น แกไข บานไผ ทั้ง 39 ชุมชน สามารถเลี้ยงขยาย (ป59:30,000) ลดปญหาความยากจน สวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองบานไผ ปญหาความเดือดรอนของ พันธุและสงตอสมาชิกรายตอไป (ป58:30,000)  -เกษตรกรมีคุณภาพชีวิต

เกษตรกรและ เปนการสราง โดยไมมีการซื้อขายแมพันธุโค (ป57:30,000) ที่ดีขึ้น

รายไดใหแกประชาชนในชุมชน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ

31 โครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม  -เพื่อใหประชาชนมีความรู - ประชาชนในเขตเทศบาล 150,000 -        -         จํานวน 1 ครั้ง  -ประชาชนในเขตเทศบาล กอง

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เมืองบานไผ ทั้ง 39 ชุมชน (ป59:150,000) เมืองบานไผ ไดนําความรู สวัสดิการฯ

พอเพียง และสามารถใหชุมชนพึ่งพากัน (ป58:100,000) ทําใหเกิดทักษะสามารถ

เองรวมถึงพึ่งพาทุนทางสังคม (ป57:100,000) ดานการเกษตรทฤษฎีใหม

คนในชุมชนไดมีสวนรวมรูจัก  -ประชาชนสามาถนําความ

คิดทําเองตอยอดในการ รูดานการเกษตรไปตอยอด

ประกอบอาชีพได ในการประกอบอาชีพได
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

32 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา เพื่อสงเสริมบทบาทพัฒนาสตรี สตรีในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 200,000 -        -         จํานวน 1 ครั้ง   -กลุมสตรีสามารถรูหนาที่ กอง

ดูงานการสงเสริมบทบาทการ ใหรูจักหนาที่และบทบาทในการ ทั้ง 39 ชุมชน และพัฒนาบทบาทในการมี สวัสดิการฯ

พัฒนาสตรี สวนรวมภาครัฐ เอกชน และ สวนรวมภาครัฐ เอกชน

ภาคประชาชนสรางเสริมภาวะ  และภาคประชาชนสราง

ผูนําดานสตรีในหลักธรรมา เสริมภาวะการเปนผูนําดาน

ภิบาล (Good Governant) สตรีในการใชหลักของ

และสงเสริมการทํางานเปนทีม ธรรมาภิบาล

การมีสวนรวมและมีการแลก  -กลุมสตรีเกิดการมีสวนรวม

เปลี่ยนเรียนรู พรอมพัฒนาสตรี สามารถตนเองใหมีศักยภาพ

ใหมีศักยภาพ และเกิดความ สามารถตนเองใหมีศักยภาพ

เขมแข็ง

33 โครงการเลือกตั้งประธาน -เพื่อเลือกตั้งประธาน  -ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง 30,000 -        -         จํานวน 39  -ประชาชนไดมีสวนรวม กอง

คณะกรรมการชุมชน  คณะกรรมการชุมชน ทั้ง 39 ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ชุมชน ในการเลือกตั้งประธาน สวัสดิการฯ

ทั้ง 39 ชุมชนในเขต ชุมชนเพื่อการดําเนินงาน ทั้ง 39  ชุมชน คณะกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ กิจกรรมอยางตอเนื่องระหวาง เทศบาลเมืองบานไผ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ชุมชนกับเทศบาลในการพัฒนา  -ประชาชนมีสวนรวมในการ

ทองถิ่นใหเจริญกาวหนาอยางมี พัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาว

ประสิทธิภาพ หนาอยางมีประสิทธิภาพ

34 โครงการฝกอบรมและทัศนศึกษา -เพื่อสงเสริมใหเกิดการ  - ชุมชนและองคกรในเขต 250,000 -        -         ทั้ง 39 ชุมชน  -ชุมชนสามารถแกไขปญหา กอง

ดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสราง วางแผนพัฒนาทองถิ่นอยางมี เทศบาลเมืองบานไผ (ป59:250,000) ไดถูกตอง ตรงกับปญหาที่ สวัสดิการฯ

ภาวะผูนําคณะกรรมการชุมชน สวนรวมภาครัฐและภาค ทั้ง 39 ชุมชน (ป58:20,000) แทจริง และพัฒนาทองถิ่น

และองคกร ในเขตเทศบาลเมือง ประชาชนสรางเสริมภาวะ (ป57:50,000) ไดกับความตองการของ

บานไผ ผูนําในหลักธรรมาภิบาล ประชาชนคณะกรรมการ

(Good Governant)และ ชุมชนไดรับการยอมรับ 

สรางเสริมการทํางานเปนทีม  -ชุมชนเกิดความสามัคคี

และความสามัคคีของประชาชน ภายในชุมชน และองคกร 

ในทองถิ่นและแลกเปลี่ยนความ มีความเขมแข็งสามารถ

รูความเขาใจประการณในการ พึ่งพาตนเองได

พัฒนาทองถิ่นกับภาคสวนตางๆ

35 โครงการไผแสนกอ เพื่อเปนการอนุรักษกิจกรรมฟน  - ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000 -        -         จํานวน 1 ครั้ง   -มีแหลงเรียนรูทางวัฒน- กอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

ฟูการสงเสริมปลูกตนไผเพื่อใหมี เมืองบานไผ 39 ชุมชน (ป59:100,000) ธรรมภูมิปญญาทองถิ่น สวัสดิการฯ

แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมภูมิ (ป58:100,000)  เกี่ยวกับประโยชนจากตนไผ

ปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับประโยชน  -ปลูกตนไผชวยในการ

จากตนไผ เปนการสงเสริม ลดกาซเรือนกระจก ภาวะ

สุขภาพใหกิดความแข็งแรงและ โลกรอน

เปนการลดการปลอยกาซเรือน

กระจก ลดภาวะโลกรอน

36 โครงการวันเยาวชน  -เพื่อใหเยาวชนมีโอกาสไดมี  - เด็ก  เยาวชน ประชาชน 100,000 -        -         จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชนมีโอกาสไดมีสวน กอง

สวนรวมในการดําเนินกิจกรรม ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (ป59:100,000) รวมในการดําเนินกิจกรรม สวัสดิการฯ

ไดแสดงความสามารถและกลา (ป58:100,000) ไดแสดงความสามารถ 

แสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง และกลาแสดงออกในสิ่ง

 -เพื่ออบรมใหความรูแก ที่ถูกตอง

เยาวชนในการดํารงตนในสังคม  -เยาวชนในสถานศึกษา

ที่กําลังกาวสูการเปลี่ยนแปลง ทั้งในระบบ และนอกระบบ

และการวิวัฒนาการในโลก ไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม

สังคมออนไลน  -เยาวชนสามารถดํารงตน

ในสังคมที่กําลังกาวสูการ

เปลี่ยนแปลงและการ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

วิวัฒนาการในโลกสังคม

ออนไลน

 -เยาวชนมีสวนรวมในการ

สงเสริมสังคมอยางสราง

สรรคในกิจกรรมของชุมชน

37 โครงการเงินสมทบกองทุน  -เพื่อใหประชาชนที่เปนสมาชิก  -เงินอุดหนุนเพื่อสมทบกองทุนเครือขาย 100,000          -        -         จํานวน  -สามารถชวยเหลือสมาชิก กอง

สวัสดิการชุมชน ของกองทุน ไดรับสวัสดิการ สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ (ป59:100,000) 1  ครั้ง กองทุนใหมีสวัสดิการขั้น สวัสดิการฯ

เกี่ยวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย (ป58:100,000) พื้นฐาน

การศึกษา และอาชีพ และ  -ประชาชนรูจักการออม

สามารถเชื่อมโยงการพัฒนา สามารถลดภาระหนี้สินได

ในดานอื่น ๆ ได  - เกิดชุมชนเขมแข็ง

38 โครงการสรางถังเก็บกักน้ํา   เพื่อเปนแหลงเรียนรูและเสริม  - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 400,000  -  -  จํานวน  - เกิดแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ กอง

เพื่อการเกษตรและกอสราง สรางทุนทางปญญาอยางยั่งยืน บานไผ ทั้ง 39 ชุมชน และบาน  1 แหง เกษตรทฤษฎีใหมตาม สวัสดิการฯ

ศาลาที่พักศูนยเกษตรทฤษฏี ในการบริหารน้ําและดิน หนองแวงไร ม.1 ต.ในเมือง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ใหมตามแนวทางเศรษฐกิจ  - เพื่อสนับสนุนความมั่นคง อ.บานไผ   จ.ขอนแกน  -มีการพัฒนา แหลงน้ํา

พอเพียงของพระบาท ดานอาหารและสงเสริม และดิน

สมเด็จพระเจาอยูหัว คุณภาพชีวิตของประชาชน  - เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต

ใหมีการสรางอาชีพ ของประชาชนใหมีคุณภาพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่

เพิ่มรายไดลดรายจาย ชีวิตที่ดีขึ้น 

 - ประชาชนมีอาชีพและ

รายไดสามารถเลี้ยงตนเอง

และครอบครัวอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

39 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ- 60,000 - - จํานวน 1 ครั้ง  -ประเพณีทองถิ่นไดรับการ กองการศึกษา

บุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ จารีตประเพณี และภูมิปญญา ตะไลยักษ ของชุมชนหนองลุมพุก อนุรักษสืบตอไป

(ชุมชนหนองลุมพุก) ทองถิ่น  -เยาวชนคนรุนหลังไดเห็นความ

สําคัญของงานประเพณีทองถิ่น

 -เกิดความสามัคคีในชุมชน

40 โครงการจัดงานประเพณี  -เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ- 100,000 - - จํานวน 1 ครั้ง  -ประเพณีทองถิ่นไดรับการ กองการศึกษา

บุญบั้งไฟ-ตะไลยักษ จารีตประเพณี และภูมิปญญา ตะไลยักษ ของชุมชนหมูสี่พัฒนา อนุรักษสืบตอไป

(ชุมชนหมูสี่พัฒนา และ ทองถิ่น และชุมชนโพธิ์สวรรค  -เยาวชนคนรุนหลังไดเห็นความ

ชุมชนโพธิ์สวรรค) สําคัญของงานประเพณีทองถิ่น

 -เกิดความสามัคคีในชุมชน

41 โครงการแขงขันสวดมนต  -เพื่อสงเสริมและอนุรักษศิลปะ จัดการแขงขันสวดมนตหมูทํานอง 50,000 - - จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชน ประชาชน ไดฝกฝน กองการศึกษา

หมูทํานองสรภัญญะ จารีตประเพณี และภูมิปญญา สรภัญญะ ของชุมชนปอบิด การสวดมนตทํานองสรภัญญะ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและสังคม

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(ชุมชนปอบิด) ทองถิ่น  -เยาวชน ประชาชน ไดรับการ

ปลูกฝงคุณธรรม และขนบธรรม-

เนียมและประเพณีของไทย

42 โครงการแขงขันสวดมนต  -เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม การจัดงานบุญประเพณี 20,000 - - จํานวน 1 ครั้ง  -กอใหเกิดความสามัคครในชุมชน กองการศึกษา

หมูทํานองสรภัญญะ ประเพณีอันดีงามของชุมชน ของชุมชนบานไผพัฒนา  -พระพุทธศาสนาไดรับการ

(ชุมชนบานไผพัฒนา) ทนุบํารุงใหคงอยูสืบไป

43 โครงการจัดงานบุญประจําป  -เพื่ออนุรักษและฟนฟูศิลปะ  -การจัดงานบุญประจําป 20,000 - - จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชน ประชาชน ไดฝกฝน กองการศึกษา

และประกวดคําผญา จารีตประเพณีทองถิ่น  -การประกวดคําผญา การเขียนและอานคําผญา

(ชุมชนประเสริฐแกว และ ชุมชนประเสริฐแกว และ  -เยาวชน ประชาชน ไดรับการ

ชุมชนหลักสิบสี่) ชุมชนหลักสิบสี่ ปลูกฝงคุณธรรมและขนบธรรม-

เนียมประเพณีของไทย

44 โครงการปฏิบัติธรรม  -เพื่อสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม จัดการปฏิบัติธรรมบําเพ็ญกุศล 20,000 - - จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชน ประชาชน ไดแสดง กองการศึกษา

บําเพ็ญกุศล จริยธรรม ใหแกเยาวชน ประชาชน เพื่อรําลึกถึงบูรพาจารย อดีตเจา ความกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ

(ชุมชนสุมนามัย) ในชุมชน อาวาสวัดปาสุมนามัย  -เยาวชน ประชาชน ใชธรรมะ

ในการดําเนินชีวิต

45 โครงการแสงธรรมนําชีวิต  -เพื่อสงเสริมและปลูกฝงคุณธรรม การจัดการฝกปฏิบัติธรรม ใหแก 20,000 - - จํานวน 1 ครั้ง  -เยาวชน ประชาชน ใชธรรมะ กองการศึกษา

(ชุมชนศาลเจา, จริยธรรม ใหแกเยาวชน ประชาชน เยาวชน ประชาชน ของชุมชน ในการดําเนินชีวิต
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ชุมชนโนนสะอาด, ศาลเจา,ชุมชนโนนสะอาด,  -พระพุทธศาสนาไดรับการ

ชุมชนพระธรรมสาร, ชุมชนพระธรรมสาร, ชุมชน บขส. ทนุบํารุงสืบไป

ชุมชน บขส.)

46 โครงการจัดงานบุญประจําป  -เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม การจัดงานบุญประเพณี ของชุมชน 20,000 - - จํานวน 1 ครั้ง  -กอใหเกิดความสามัคครในชุมชน กองการศึกษา

(ชุมชนคลองชลประทาน ประเพณีอันดีงามของชุมชน คลองชลประทานและชุมชนยิ่งยง  -พระพุทธศาสนาไดรับการ

และชุมชนยิ่งยง) ทนุบํารงใหคงอยูสืบไป

47 โครงการจัดงานบุญประเพณี  -เพื่อรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม การจัดงานบุญประเพณี ของชุมชน 20,000 - - จํานวน 1 ครั้ง  -กอใหเกิดความสามัคครในชุมชน กองการศึกษา

(ชุมชนบานไผเกา) ประเพณีอันดีงามของชุมชน บานไผเกา  -พระพุทธศาสนาไดรับการ

ทนุบํารงใหคงอยูสืบไป

48 โครงการจัดงานบุญประเพณี  -เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การจัดงานบุญประเพณีมหาชาติ 50,000         - - จํานวน 1 ครั้ง  -ไดดํารงไวซึ่งขนบธรรมเนียม กองการศึกษา

มหาชาติ (พระเวสสันดร) อันดีงามของไทยไว (พระเวสสันดร) ของชุมชน ประเพณีของไทย

(ชุมชนบานขาพัฒนา) บานขาพัฒนา  -ประชาชนไดบําเพ็ญกุศล ใหทาน

รักษาศีล และเจริญภาวนา

 -ประชาชนมีการชวยเหลือเกื้อกูล

380,000       กันและสรางการมีสวนรวมภายใน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 7 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 7.1 สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง และการสรางเครือขายพัฒนาเมือง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ชุมชน

9,485,000    -       -        รวมทั้งสิ้น



 3 - 89

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ  - เพื่อใหบริการเชิงรุกโดยการ ประชาชนที่มีทรัพยสินในเขต 25,000           -         -          เทศบาล  - ประชาชนไดรับความ กองคลัง

ในการจัดเก็บรายไดจากแหลง จัดเก็บภาษีนอกสถานที่ เทศบาลทั้ง  39  ชุมชน (ป59:10,000) มีรายได สะดวกในการใหบริการ

รายไดใหม  - เพื่อปรับปรุงอัตราคาเชา เพิ่มขึ้น ชําระภาษีนอกสถานที่

มาตรฐานกลางใหมใหเหมาะสม .1.5%  - เทศบาลสามารถจัดเก็บได

 - เพื่อขยายฐานรายไดใหม ครบถวน ถูกตอง เปนธรรม

 - เทศบาลมีฐานขอมูลที่ถูก

ตองครบถวนแมนยํามากขึ้น

2 โครงการภาษีคืนกําไร  - เพื่อใหประชาชนเกิดความ  - จัดทําโลและใบประกาศ 50,000           -         -          ประชาชน  - ประชาชนเกิดความ กองคลัง

ใหประชาชน พึงพอใจและเต็มใจในการ เกียรติคุณ  คาจัดซื้อ/จัดจางสื่อ (ป59:50,000) ผูมาชําระภาษี พึงพอใจและเต็มใจในการ

ชําระภาษี ประชาสัมพันธ  คาอหารวางและ ภายในระยะ ชําระภาษี

 - เพื่อสรางความเขาใจอันดี เครื่องดื่มใหกับประชาชนผูมา เวลาที่กําหนด  - ประชาชนมีสวนรวมใน

ระหวางประชาชนกับหนวยงาน ชําระภาษีภายในระยะเวลา การพัฒนาทองถิ่น

ของรัฐ ที่กําหนด  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา



 3 - 90

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

จัดเก็บรายได

3 โครงการปรับปรุงตลาดสด  - เพื่อใหมีตลาดสดที่สะอาด  - ทําการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 500,000         -         -          จํานวน  - มีตลาดที่ไดมาตรฐาน กองคลัง

เทศบาล 1 นาซื้อและถูกสุขลักษณะ (รองระบายน้ํา) ที่อุดตันใหน้ําไหล ประชาชน สะอาด ถูกสุขลักษณะ

 - เพื่อใหประชาชนเกิดความ สะดวกยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบไฟฟา เขาไปซื้อขาย  - ประชาชนมีความพึงพอใจ

พึงพอใจเขามาจับจายใชสอย โดยการติดตั้งและเปลี่ยนหลอด สินคาเพิ่ม  - ประชาชนเขาไปซื้อขาย

ไฟฟาใหม  และทําการติดตาขาย มากขึ้น มากขึ้น

เพื่อปองกันนก รายละเอียด  - เทศบาลฯ จัดเก็บคาเชา/

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด คาธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น

4 โครงการปรับปรุงตลาดสด  - เพื่อใหมีตลาดสดที่สะอาด  - ทําการปรับปรุงระบบระบายน้ํา 500,000         -         -          จํานวน  - มีตลาดที่ไดมาตรฐาน กองคลัง

เทศบาล 3 นาซื้อและถูกสุขลักษณะ (รองระบายน้ํา) ที่อุดตันใหน้ําไหล ประชาชน สะอาด ถูกสุขลักษณะ

 - เพื่อใหประชาชนเกิดความ สะดวกยิ่งขึ้น ปรับปรุงระบบไฟฟา เขาไปซื้อขาย  - ประชาชนมีความพึงพอใจ

พึงพอใจเขามาจับจายใชสอย ปรับปรุงตอเติมหลังคากันสาด สินคาเพิ่ม  - ประชาชนเขาไปซื้อขาย

หนาอาคารตลาดสดเทศบาล 3 มากขึ้น มากขึ้น

พรอมงานทาสี รายละเอียด  - เทศบาลฯ จัดเก็บคาเชา/

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด คาธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้น

5 โครงการปรับปรุงขอมูล  - เพื่อปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีฯ ออกสํารวจขอมูลภาคสนามพรอม 200,000         -         -          80%   -มีฐานขอมูลแผนที่ภาษีฯ กองคลัง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนที่ภาษีและทะเบียน ใหถูกตอง  ครบถวน และเปน ปรับปรุงขอมูลแผนที่ภาษีและ (ป59:100,000) ไดขอมูล ที่ถูกตอง  ครบถวน

ทรัพยสิน ปจจุบัน ทะเบียนทรัพยสินใหถูกตอง (ป58:60,000) แผนที่ภาษี  - สามารถนําไปเปนขอมูล 

และเปนปจจุบันไดไมต่ํากวา (ป57:5,000) ถูกตองและ ในการจัดเก็บรายได

รอยละ 80 เปนปจจุบัน อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

6 สนับสนุนโครงการสงเสริม  -เพื่อสงเสริมการมีสวนรวม  - ชุมชนภายในเขต 453,504         -         -           -ประชาชนมมี  - ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

การมีสวนรวมของชุมชนใน ของชุมชนในการจัดการ เทศบาลเมืองบานไผ (ป59:420,000) รายไดจากการ การจัดบริการสาธารณะ สาธารณสุขฯ

การจัดการสิ่งแวดลอมและ สิ่งแวดลอมแบบครบวงจร (ป58:298,560) จัดเก็บคาธรรม ดานสิ่งแวดลอม

เพิ่มรายไดใหกับชุมชน  - เพื่อสรางรายไดใหกับ (ป57:207,200) เนียม  - การจัดเก็บคาธรรมนียม

ชุมชนจากการจัดเก็บคา เก็บขนขยะมูลฝอยมีความ

ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล ครอบคลุมยิ่งขึ้น

ฝอยและ การปดกวาดถนน  - ประชาชนมีรายไดจาก

สายหลักในชุมชน การจัดการสิ่งแวดลอม

 - เพื่อเพิ่มความครอบคลุม (จัดเก็บคาธรรมเนียมฯ/

ในการจัดเก็บคาธรรมเนียม การเก็บขนขยะ/การปด

เก็บขนขยะมูลฝอย กวาดถนน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและลดรายจายในการดําเนินงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 8.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนารายไดของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 -ถนนภายในชุมชนมีความ

สะอาดเปนระเบียบ

1,728,504      -         -         รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนเหลา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  -สนับสนุนงบประมาณในการจัด 30,000        -          -          1 ครั้ง ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ

กาชาดจังหวัดขอนแกน ที่เปนสาธารณประโยชนแก กิจกรรมเหลากาชาด จังหวัดขอนแกน (ป 59:30,000 บริการดานสาธารณะ

ประชาชนทั่วไป (ป58:30,000 จากหนวยงานของรัฐ

(57:30,000)

2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ  -สนับสนุนงบประมาณในการ 60,000        -          -          1 ครั้ง ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ

อําเภอบานไผ ที่เปนสาธารณประโยชนแก จัดกิจกรรมกิ่งกาชาด  อําเภอบานไผ (ป 59:20,000) บริการดานสาธารณะ

ประชาชนทั่วไป (ป58:10,000) จากหนวยงานของรัฐ

(ป57:10,000)

3 โครงการอุดหนุนที่วาการ เพื่อสนับสนุนการ  -สนับสนุนงบประมาณในการ 30,000        -          -          1 ครั้ง ประชาชน  ขาราชการ สํานักปลัดฯ

อําเภอบานไผ จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี จัดกิจกรรมงานรัฐพิธี  อําภเอบานไผ (ป 59:30,000) ไดมีสวนรวมในการ

ประชาชนทั่วไป (ป58:20,000) จัดงานรัฐพิธีตางๆ

(ป57:20,000)

4 โครงการฝกอบรมทบทวน  -เพื่อเปนการสรางเครือขาย  -ดําเนินการฝกอบรมใหความรูดาน 30,000        -          -          1  ครั้ง  -อาสาสมัครฝายทะเบียน สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

เครือขายอาสาสมัคร ภาคประชาชนใหเขมแข็ง งานทะเบียนและบัตร  แกอาสาสมัคร (ป 59:30,000) มีความรูเพิ่มขึ้น

ฝายทะเบียนประจําชุมชน ในการเปนตัวแทนของ ฝายทะเบียนประจําชุมชน   -ประชาชนไดรับความรู

สํานักทะเบียนในการดูแล ทั้ง 39ชุมชน  จํานวน  78  คน จากอาสาสมัครฝายทะเบียน

แนะนํา และประชาสัมพันธ ฯ ที่นําความรูไปเผยแพร

5 โครงการปายสามเหลี่ยม  -เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -ปายสามเหลี่ยมหยุดตรวจแบบกลอง 50,000        -          -          จํานวน 2 ปาย  -เพิ่มประสิทธิภาพการ สํานักปลัดฯ

หยุดตรวจแบบกลองไฟ รักษาความสงบเรียบรอย ไฟความสูงจากพื้นถึงไฟหมุน 170 ซ.ม ทํางาน งานรักษาฯ

ดานในนีออน ไฟหมุนดานบนสามารถ  -ความปลอดภัยในชวงการ

เลือกสั่งชนิดการใชงานไดทั้งไฟบาน จัดงานและปดกั้นการจราจร

ไฟแบตหรือทั้ง 2 ระบบ โครงกลอง

หีบกันน้ํา 2 ปาย

6 โครงการซอมแซมรถบรรทุก ใชในการปองกันและบรรเทา เพื่อเปลี่ยนถังบรรทุกน้ํา ขนาด 6,000 800,000       -          -          1 คัน  -ใชในการปองกันอัคคีภัย สํานักปลัดฯ

น้ําดับเพลิงทะเบียน สาธารณภัย ลิตร พรอมติดตั้งอุปกรณปมน้ํา  -ใชในการบรรเทาภัยแลง งานปองกันฯ

82-8692 ขก ระบบทอรับ-สงน้ํา และทาสีใหม  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทั้งคัน จํานวน 1 คัน ปฏิบัติงาน

7 โครงการปรับปรุงหองพัก ปรับปรุงหองพักเจาหนาที่งาน ปรับปรุงหองพักเจาหนาที่สถานีดับ 100,000       -          -          1 แหง  -ใหเจาหนาที่พักขณะเขาเวร สํานักปลัดฯ

เจาหนาที่สถานีดับเพลิง ปองกันฯ(ชั้น2) สถานีดับเพลิง เพลิงไผเกา โดยทําการปรับปรุง  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ งานปองกันฯ

ยอยมิตรภาพ ไผเกา ซอมแซมฝาเพดาน กระเบื้องหลังคา ปฏิบัติงาน

ผนังกั้นหอง กระเบื้องปูพื้น ระบบ  -เพิ่มขวัญกําลังใจแกเจาหนาที่

ไฟฟาแสงสวาง ประตูหนาตางและ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ราวบันไดพรอมงานทาสี

8 โครงการฝกอบรมเพิ่มพูน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เจาหนาที่มีความรูเขากับใจในการ 150,000       -          -          จํานวน 1 ครั้ง  -เจาหนาที่มีทักษะเพิ่มมากขึ้น สํานักปลัดฯ

ความรูแกเจาหนาที่งาน ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ปฏิบัติงานดานการปองกันเหตุ  -เจาหนาที่มีความพรอมในการ งานปองกันฯ

ปองกันและบรรเทา สาธารณภัยในรูปแบบตางๆ ปฏิบัติงานอยูตลอดเวลา

สาธารณภัย  -สรางความเชื่อมั่นและศรัทธา

ของประชาชนตอเจาหนาที่

9 โครงการจัดซื้อเลื่อยยนต ใหการบริการประชาชนดาน จัดซื้อเลื่อยยนตขนาด 3 แรงมา 75,000        -          -          จํานวน  -มีอุปกรณเพียงพอในการ สํานักปลัดฯ

สาธารณภัย มีความสะดวก ขับเคลื่อน 2 จังหวะ บาโซยาวไมเกิน 3  เครื่อง ปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 20 นิ้ว จํานวน  3  เครื่อง  -ประชาชนมีความปลอดภัย

 -ประสิทธิภาพในการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น

10 โครงการจัดซื้อสายสงน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อสายสงน้ําชนิดผาใบขอตอของสาย 150,000       -          -          จํานวน  -มีอุปกรณเพียงพอในการ สํานักปลัดฯ

ดับเพลิงชนิดผาใบ ปฏิบัติงานในดานการปอง เปนทองเหลืองชนิดสวมเร็ว  ขนาด 11 เสน ปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

กันและบริการประชาชน 2.5 นิ้วจํานวน  6  เสน  และขนาด   -ประชาชนมีความปลอดภัย

1.5 นิ้วจํานวน  5 เสน  ความยาว   -ประสิทธิภาพในการปองกัน

20 เมตร บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น

11 โครงการจัดซื้อวิทยุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือใชกําลัง 100,000       -          -          จํานวน  -มีอุปกรณเพียงพอในการ สํานักปลัดฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

สื่อสารชนิดมือถือ ปฏิบัติงานในดานการปองกันฯ สงไมเกิน 5 วัตต  จํานวน 8  เครื่อง 8 เครื่อง ปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

และบริการประชาชน  -ประชาชนมีความปลอดภัย

 -ประสิทธิภาพในการปองกัน

บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มมากขึ้น

12 โครงการจัดซื้อตูทําน้ําเย็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อตูทําน้ําเย็น จํานวน 1 เครื่อง 6,000          -          -          จํานวน  -ประสิทธิภาพปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ

ปฏิบัติงานในดานการปองกันและ 1 เครื่อง เพิ่มมากขึ้น งานปองกันฯ

บริการประชาชน  -บริการประชาชนที่มาติดตอ

ราชการ

13 โครงการจัดซื้อเกาอื้พักคอย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเกาอี้พักคอย 4 ที่นั่งไมมีพนักพิง 70,000        -          -          จํานวน  -ประชาชนมีที่นั่งเพียงพอ สํานักปลัดฯ

4 ที่นั่งไมมีพนักพิงเบาะหนัง ใหบริการประชาชน เบาะหนัง จํานวน 8 ชุด 8 ชุด  -สรางความพึงพอใจตอ ฝายปกครอง

ประชาชน

14 โครงการจัดซื้อเครื่องระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให จัดซื้อเครื่องระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 250,000       -          -          จํานวน  -ประชาชนไดรับการ สํานักปลัดฯ

บัตรคิวอัตโนมัติ บริการประชาชน จํานวน 1 ชุด 1 ชุด บริการที่เปนธรรม ฝายปกครอง

 -ไดรับความสะดวกสบาย

15 โครงการจางบุคคลภายนอก  - เพื่อทราบความพึงพอใจ ประชาชนในเขตเทศบาล 39 ชุมชน 30,000        -          -          รอยละความ  -ประชาชนมีความพึงพอใจ สํานักปลัดฯ

สํารวจความพึงพอใจของ ของประชาชนตอการบริการ 600 ครัวเรือน (5% ของจํานวน พึงพอใจของ ตอการบริการดานการรักษา ฝายปกครอง

ประชาชนในการบริหารงาน ดานการรักษาความสะอาด ครัวเรือน) ประชาชน ความสะอาด 

ของเทศบาล  -เพื่อทราบความพึงพอใจ ไมนอยกวา  -ประชาชนมีความพึงพอใจ
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ของผูปกครองนักเรียนตอ รอยละ 80 ของผูปกครองนักเรียนตอการ

การจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน

 - เพื่อทราบความพึงพอใจ  -ประชาชนมีความพึงพอใจ

ของประชาชนที่มาจับจาย ที่มาจับจายซื้อของที่ตลาดสด

ซื้อของที่ตลาดสดเทศบาล เทศบาล

 -เพื่อทราบความพึงพอใจ  -ประชาชนมีความพึงพอใจ

ของประชาชนเรื่องไฟฟา ของประชาชนเรื่องไฟฟาและ

แสงสวาง แสงสวาง

 -เพื่อทราบความพึงพอใจ  -ประชาชนมีความพึงพอใจ

ของประชาชนตอผลการ ตอการดําเนินงานโดยภาพรวม

ดําเนินงานโดยรวมของ ของเทศบาลในรอบป 2559

เทศบาลในรอบป 2559  -เกิดประสิทธิภาพในการให

 -เพื่อใหผูบริหารเทศบาล บริการ

ไดรับทราบผลการประเมิน  -ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีตอ

การปฏิบัติงาน และการให การใหบริการของเทศบาล

บริการของเทศบาลในทุก

ดาน และเกิดการพัฒนาและ

ปรับปรุงใหเกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลตอการดําเนินงาน



 3 - 97

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ของเทศบาล

16 โครงการอุดหนุนศูนยรวม  - เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับ สนับสนุนงบประมาณ ศูนยขอมูล 15,000        -          -          ประชาชน  - มีสถานที่กลางในการ กองคลัง

ขอมูลขาวสารการซื้อ ใหกับเจาหนาที่ของ อปท. รวม ขาวสารการซื้อการจางของ อปท. (ป59:15,000) ไดรับขอมูล ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

การจางระดับอําเภอ ถึงผูรับจางในดําเนินการจัดซื้อ ระดับอําเภอ (ป58: 15,000) ขาวสารการ  - อปท. สามารถดําเนินการ

จัดจาง (ป59:25,000) จัดซื้อจัดจาง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

 - เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อ ไดอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพและถูกตอง

จัดจางมีความถูกตองตามระเบียบฯ ตามระเบียบฯ

 - มีความโปรงใสในการ

จัดซื้อจัดจาง

17 โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี  -เพื่อใชเปนสื่อในการจัดการเรียนรู  - จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี 18,000        -          -          โทรทัศนสี  -เด็กเล็กมีการพัฒนาการเรียนรู ศูนยพัฒนา

LED ขนาด 32 นิ้ว ใหแกเด็กเล็ก (LED TV) ระดับความละเอียด (ป 59:18,000) จํานวน 2 เพิ่มขึ้นเหมาะสมตามวัย เด็กเล็ก 3

 -เพื่อสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยี จอภาพ 1,366 X 768 พิกเซล เครื่อง   -ครูมีเทคนิคการสอนที่หลาก

ชวยสอน ขนาด 32 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง หลายขึ้น

18 โครงการจัดซื้อโตะ-เกาอี้  -เพื่อจัดซื้อโตะ-เกาอี้  - จัดซื้อโตะ-เกาอี้นักเรียน 121,000       -          -           โตะ - เกาอี้  -นักเรียนมีความพรอมใน ร.ร.ท.2

นักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนใหแกนักเรียน ระดับประถมศึกษา ใหแก (ป 59:33,000) นักเรียน การเรียน

1.ร.ร.เทศบาลบานไผ จํานวน 80 ชุด (ป 58:30,000) จํานวน    -ผูปกครองนักเรียนเกิดความ

2.ร.ร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 110 ชุด ประทับใจ

จํานวน 30 ชุด
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19 โครงการกอสรางฐานเสาธง   -เพื่อกอสรางฐานเสาธงใหม  -กอสรางฐานเสาธงใหมใหแกโรงเรียน 100,000       -          -          กอสรางฐาน  -โรงเรียนมีเสาธงใหมที่สวยงาม ร.ร.ท.1

โรงเรียนเทศบาลบานไผ ทดแทนของเกา เทศบาลบานไผ (รายละเอียดตามแบบ (ป59:100,000) เสาธง  -ครู ผูปกครอง นักเรียน

แปลนที่เทศบาลกําหนด) (ป 58:100,000) จํานวน 1แหง มีความพึงพอใจ

20 โครงการกอสรางเวที  -เพื่อกอสรางเวทีพรอมฉากหลัง  - กอสรางเวทีพรอมฉากหลัง 700,000       -          -          กอสรางเวที  -ครู ผูปกครองนักเรียนมี ร.ร.ท.2

พรอมฉากหลัง  -เพื่อสําหรับใชการจัด บริเวณใตถุนอาคารเรียน 4 ชั้น (ป 59:500,000) พรอมฉากหลัง ความพึงพอใจ

โรงเรียนเทศบาล 2 กิจกรรมตาง ๆ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ (ป 58:500,000) จํานวน 1แหง  -เกิดความสะดวกในการจัด

อนุบาลสาธิตฯ เทศบาลกําหนด) กิจกรรมตาง ๆ

21 โครงการกอสรางอาคาร  -กอสรางอาคารศูนยพัฒนา  - กอสรางอาคารศูนยพัฒนา 2,500,000    -          -          กอสราง  -มีอาคารเรียนที่ไดมาตรฐาน กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงที่ 4 เด็กเล็กแหงที่ 4 เด็กเล็ก แหงที่ 4 จํานวน 1 หลัง  อาคาร ศพด.  -ผูปกครอง ชุมขน นักเรียน การศึกษา

 -เพื่อรองรับการศึกษาสําหรับ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ จํานวน มีความพึงพอใจ

เด็กเล็ก เทศบาลกําหนด) 1 หลัง

22 โครงการถมดินสถานที่   -เพื่อถมดินสถานที่กอสราง  - ถมดินปรับพื้นที่สถานที่กอสราง 1,000,000    -          -          ถมดินและ   -สถานที่กอสรางอาคาร กอง

กอสรางศูนยพัฒนา อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แหงใหม กอสรางอาคาร ศพด.สวยงามไดมาตรฐาน การศึกษา

เด็กเล็ก 1 แหงใหม (ศพด.1) 1 แหง  -มีสถานที่เหมาะสม

(ศพด.1)

23 โครงการกอสรางอาคาร   -เพื่อกอสรางอาคารศูนย  - กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2,500,000    -          -          กอสรางอาคาร  - มีสถานที่เพียงพอสําหรับ กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 พัฒนาเด็กเล็ก ตามแบบแปลนของกรมสงเสริม  ศพด. เด็กเล็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 การศึกษา

แหงใหม (ศพด.1)   -เพื่อใหมีสถานที่เพียงพอ การปกครองฯ จํานวน 1 หลัง จํานวน   -มีอาคารเรียนที่เหมาะสม
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สําหรับการรองรับเด็กเล็ก 1 หลัง   -สามารถรองรับนักเรียนได

24 โครงการจัดซื้อ   -เพื่อจัดซื้อรถจักรยาน  - จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 38,000        -          -          รถจักรยาน  -การปฏิบัติงานมี กอง

รถจักรยานยนต ยนตสําหรับไวใชในราชการ 1 คัน ขนาดไมต่ํากวา 110 ซีซี ยนต ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น การศึกษา

แบบเกียร ธรรมดา จํานวน 1 คัน  -เกิดความคลองตัว

ตามมาตรฐานครุภัณฑ สะดวก รวดเร็ว

 -ประหยัดพลังงาน

เชื้อเพลิงมากกวารถยนต

25 โครงการปูกระเบื้องยาง  -เพื่อปูกระเบื้อยางบริเวณ  - การปูกระเบื้องยางบริเวณ 70,000        -          -          ปูกระเบื้อง  -เด็ก ผูปกครอง ศูนยพัฒนา

บริเวณสนามเด็กเลน สนามเด็กเลนของศูนย สนามเด็กเลนของศูนยพัฒนา ยางสนาม เกิดความพอใจในการ เด็กเล็ก 1

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 พัฒนาเด็กเล็ก 1 เด็กเล็ก 1 เด็กเลน ดูแลเด็กเปนอยางดี

  -เพื่อใหเกิดความสะอาด (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ จํานวน 1 แหง  -สถานที่เลนของเด็ก

และเปนระเบียบเรียบรอย เทศบาลกําหนด) สะอาดเรียบรอย

26 โครงการปรับปรุงบริเวณ  -เพื่อปรับปรุงบริเวณลานเสาธง  - ปรับปรุงบริเวณลานเสาธง 50,000        -          -          จํานวน 1 แหง   -เกิดความเปนระเบียบ ศูนยพัฒนา

ลานเสาธง  -เพื่อลดอุบัติเหตุจากการ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยการ และสวยงาม เด็กเล็ก 1

ลื่นลมในฤดูฝน เทพื้นดวยปูนซีเมนต  -อุบัติเหตุจากการลื่นลมไมมี

 -ผูปกครองมีความพึงพอใจ

ในการดูแลเอาใจใสเด็ก

27 โครงการกอสรางรั้วศูนย  -เพื่อกอสรางรั้วศูนย  - กอสรางรั้วลอมรอบศูนยพัฒนา 1,000,000    -          -          กอสรางรั้ว  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีรั้วที่ได ศูนยพัฒนา

พัฒนาเด็กเล็ก3 (โนนสวาง) พัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) เด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) จํานวน 1 แหง มาตรฐาน เด็กเล็ก 3
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ใหไดแข็งแรงและไดมาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่  -เกิดความปลอดภัยในชีวิต

เทศบาลกําหนด และทรัพยสินมากขึ้น

28 โครงการกอสรางตอเติม  -เพื่อกอสรางตอเติมหองเรียน  - กอสรางตอเติมหองเรียน 300,000       -          -          กอสราง  -ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีจํานวน ศูนยพัฒนา

หองเรียนศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 ใหเพียงพอ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) หองเรียน หองเรียนเพียงพอตอการจัด เด็กเล็ก 3

เด็กเล็ก 3 (โนนสวาง) ตอจํานวนเด็ก ขนาด 4 ม. x 4 ม.จํานวน 2 หอง จํานวน ประสบการณการเรียนรูแกเด็ก

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ 2 หอง  -ผูปกครองมีความพึงพอใจ

เทศบาลกําหนด

29 โครงการปรับปรุง/ซอมแซม  -เพื่อปรับปรุง/ซอมแซม  - ปรับปรุง/ซอมแซม อาคารกอง 600,000       -          -          การปรับปรุง/  -ไมมีน้ําฝนรั่วไหลลงมา กอง

อาคารกองการศึกษา อาคารกองการศึกษา การศึกษา ประกอบดวย ซอมแซม  -ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ การศึกษา

 -เพื่อใหเกิดความปลอดภัย  1.หลังคา อาคาร งานเพิ่มขึ้น

ตอชีวิตและทรัพยสิน  2.ฝาเพดานดานในและดานนอก จํานวน  -ทรัพยสินทางราชการไมได

 3.ระบบไฟฟาภายใน 1 แหง รับความเสียหาย

 4.ทาสี   -พนักงานเทศบาล/

รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ประชาชนที่มาติดตองาน

เทศบาลกําหนด มีความปลอดภัยมากขึ้น

30 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ   -เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด 88,000        -          -          เครื่องปรับ   -เพิ่มประสิทธิภาพ กอง

อากาศพรอมติดตั้งสําหรับ อากาศพรอมติดตั้งสําหรับ แขวนพรอมติดตั้งในอาคาร อากาศ ในการปฏิบัติงาน การศึกษา
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อาคาร Youth Park อาคาร Youth Park Youth Park ขนาด 36,000 บีทียู จํานวน  -อุณหภูมิความรอนลดลง

 จํานวน 2 เครื่อง 2 เครื่อง

31 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ  -เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด 33,000        -          -          เครื่องปรับ  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ กอง

อากาศพรอมติดตั้ง อากาศพรอมติดตั้งสําหรับ แขวนพรอมติดตั้งหองผูอํานวยการ อากาศ ปฏิบัติงาน การศึกษา

หองผูอํานวยการกองการศึกษา กองการศึกษา ขนาด 24000 บีทียู จํานวน  -อุณหภูมิความรอนลดลง

จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง

32 โครงการจัดซื้อโตประชุม  -เพื่อจัดซื้อโตะประชุม  - จัดซื้อโตะประชุมพรอมเกาอี้ 23,000        -          -          โตะประชุม  -มีที่นั่งสําหรับการ กอง

พรอมเกาอี้ จํานวน10ที่นั่ง สําหรับใชในอาคาร Youth Park จํานวน 10 ที่นั่ง สําหรับใชในอาคาร พรอมเกาอี้ ประชุมหรือทํางาน การศึกษา

สําหรับอาคารYouth Park Youth Park จํานวน 1 ชุด 10 ที่นั่ง   -เกิดความเปน

จํานวน 1 ชุด ระเบียบเรียบรอย

33 โครงการจัดซื้อชั้นวาง  -เพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ  -จัดซื้อชั้นวางหนังสือ จํานวน 10 ชุด 15,000        -          -           - จัดซื้อชั้น  -การจัดเก็บหนังสือเปน กอง

หนังสือสําหรับอาคาร สําหรับใชในอาคาร Youth Park วางหนังสือ ระเบียบเรียบรอย การศึกษา

Youth Park จํานวน 10 ชุด  -ผูมาใชบริการมีความพึงพอใจ

34 โครงการติดตั้งผามาน  -เพื่อติดตั้งผามานในอาคาร  - ติดตั้งผามาน ภายในอาคาร 50,000        -          -          ติดตั้งผามาน  -เกิดความสวยงาม กอง

อาคาร Youth Park Youth Park Youth Park ภายในอาคาร  -ปองกันอุณหภูมิความรอน การศึกษา

จํานวน 1 หลัง จากแสงแดด

35 โครงการถมดินและกอสราง  -เพื่อถมดินและกอสรางอาคาร  - การถมดินและกอสรางอาคารบาน 9,000,000    -          -           - ดําเนินการ  -บุคคลออทิสติกไดรับการ กอง

อาคารบานพิทักษบุคคล บานพิทักษบุคคลออทิสติก พิทักษบุคคลออทิสติก พรอมติดตั้ง ถมดินและ ดูแลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา

ออทิสติก พรอมติดตั้ง พรอมติดตั้งระบบสาธารณูปโภค ระบบสาธารณูปโภค ในพื้นที่ 2 งาน กอสรางอาคาร ที่ดีขึ้น

ระบบสาธารณูปโภค  41 ตารางวา 1 หลัง (รายละเอียด จํานวน 1 หลัง  -ชวยแบงเบาภาระผูปกครอง
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ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด)

36 โครงการจางเหมาทําความ  - เพื่อใหอาคารกองสาธารณสุขฯ  -จางบุคคลจํานวน 1 คน ทําความ 86,400        -          -          จํานวน 1 คน  -อาคารกองสาธารณสุขฯ กอง

สะอาดอาคาร มีความสะอาดและเกิดความ สะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯรวมถึง (ป59:86,400) มีความเปนระเบียบเรียบรอบ สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขฯ ประทับตอประชาชนที่มาติดตอ หองสุขาทั้งหมด ในอาคารรวมพื้นที่ (ป58:86,400)  -ประชาชนที่มาติดตอราชการ

ราชการ ประมาณ 560 ตรม. (ป57:79,200) มีความประทับใจ

37 จัดซื้อตูอบสมุนไพรพรอม  -เพื่อเพิ่มบริการการแพทย จัดซื้อตูอบสมุนไพรพรอมอุปกรณ 30,000        -          -          จํานวน 2 ตู  -ประชาชนมีการเลือกใช กอง

อุปกรณ ทางเลือก แพทยแผนไทย ในศูนย ขนาด 2 ที่นั่ง จํานวน 2 ชุด บริการการแพทยทางเลือก สาธารณสุขฯ

บริการสาธารณสุขฯ แพทยแผนไทยเพิ่มขึ้น

 -ลดอัตราการใชยาแผนปจจุบัน

38 โครงการหอกระจายขาว - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -ติดตั้งชุดลูกขาย หอกระจายขาว 675,000       -          -          จํานวน 10 ชุด  -ประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร กอง

แบบไรสาย พรอมติดตั้ง ประชาสัมพันธ ดวยสื่อทางเสียง แบบไรสายพรอมติดตั้ง  จํานวน ทางทองถิ่นอยางรวดเร็ว วิชาการฯ

- เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูล 15 ชุด  -มีสื่อประชาสัมพันธทางเสียง

ขาวสารทางทองถิ่นและขาวสารที่ ครอบคลุมทุกพื้นที่

เปนประโยชนอยางรวดเร็ว 

ครอบคลุมทั่วถึงทุกชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ

39 โครงการปรับปรุงระบบ  -เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟาให  -ระบบไฟฟา 3 เฟส 70,000        -          -          ระบบฟาที่ได  -ระบบไฟฟาของศุนยบริการ กอง

ไฟฟาอาคารศูนยบริการ เหมาะสมกับปริมาณเครื่องใชไฟฟา  -มิเตอร 30 แอมป มาตรฐาน สาธารณสุขฯ มีมาตรฐานและ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขเทศบาลเมือง และปริมาณการใชงานที่เพียงพอ จํานวน 1 ชุด และเหมาะสม เหมาะสมในการใชงาน

บานไผ ตอการใหบริการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ในการใชงาน  -มีความปลอดภัยในการ

(ตลาดสดเทศบาล 4 เดิม) เทศบาลกําหนด) ปฏิบัติงาน

 -ประชาชนไดรับการบริการ
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แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ดีและความสะดวกสบาย

ในการรับบริการ

40 โครงการจางเหมาผูปฏิบัติ  -เพื่อปฏิบัติหนาที่นวดแผนไทย  -จางเหมาผูปฏิบัติงานนวดแผนไทย 172,800       -          -           -มีผูปฏิบัติงาน  -ประชาชนมีบริการทางเลือก กอง

งานนวดแผนไทย ประจํา ประจําศูนยบริการสาธารณสุข จํานวน 2 คน นวดแผนไทย เพิ่มขึ้น สาธารณสุขฯ

ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบานไผ (นวดไทย) ใน  -ศูนยบริการสาธารณสุข

เทศบาลเมืองบานไผ  -เพื่อใหบริการประชาชนในการ ศูนยบริการ เทศบาลเมืองบานไผมีมาตรฐาน

นวดแผนไทย สาธารณสุขฯ ในการใหบริการดานการแพทย

 -เพื่อใหไดมาตรฐานของหนวย จํานวน 2 คน แผนไทย

ปฐมภูมิในการใหบริการประชาชน  -มีเจาหนาที่เพียงพอในการ

ใหบริการนวดแผนไทย

 -มีการใหบริการอยางเสมอภาค

และเทาเทียม

21,186,200  -          -         รวมทั้งสิ้น
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1 โครงการจัดการเลือกตั้ง  -เพื่อจัดการเลือกตั้งทุกระดับ  -สนับสนุนจัดการเลือกตั้งทั่วไป 500,000         -           -           ประชาชน   -การจัดการเลือกตั้ง สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ (สมาชิกสภาทองถิ่น,ผูบริหารทองถิ่น, (ป59:50,000) ออกมาใช ในเขตเทศบาลมี

 -เพื่อใหการจัดการเลือกตั้ง สส.สว.สจ.) ในทุกระดับ (ป 58 ไมไดตั้ง) สิทธิ์ในการ ความถูกตองตาม

เปนไปดวยความเรียบรอย (ป 57:1,900,000) เลือกตั้ง ระเบียบ กฎหมาย

ถูกตองตามขั้นตอนที่กําหนด อยางนอย ที่กําหนด และมีความ

และมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม รอยละ 60 โปรงใส ตรวจสอบได

 -ประชาชนออกมาใช

สิทธิ์ตามอํานาจหนาที่

2 โครงการฝกอบรมคุณธรรม เพื่อใหบุคลากรมีความรูและ  -จัดฝกอบรมสําหรับบุคลาการของ 250,000         -           -           ผูเขารับ  -บุคลากรภายใน สํานักปลัดฯ

จริยธรรมแกพนักงานและ เขาใจเกี่ยวกับวินัยและจริยธรรม เทศบาลทุกประเภท (ป 59:50,000) การอบรม องคกรมีวินัย คุณธรรม

ลูกจาง บุคคลการประพฤติตนอยูใน (ป 59:50,000) มีความรู และจริยธรรมที่ดีขึ้น

ระเบียบของขาราชการ ประพฤติ (ป 59:50,000) ความเขาใจ  -บุคลลากรนําความรู

  ตนอยูในศิลธรรมอันดี และเกิด เรื่องคุณธรรม ไปใชในชีวิตประจําวันได

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ความสามัคคีในหนวยงาน จริยธรรม

มากกวา

รอยละ 80

3 โครงการฝกอบรมเพิมพูนความรู  -เพือฝกอบรมใหความรูใหแก  -จัดฝกอบรม ใหแกบุคลากรของ 1,250,000       -           -           ผูเขารับ  -บุคลากรมีประสิทธิ สํานักปลัดฯ

ทักษะ ประสิทธิภาพในการ บุคลากรของเทศบาล ทุกระดับ เทศบาลทุกระดับ ประมาณ 300 คน (ป 57:1,230,000) การอบรมมี ภาพในการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานและศึกษาดูงานทัง ตามหลักสูตรทีกําหนด เพือเสริม และศึกษาดูงานนอกสถานที  (ป58:700,000) ความรู มากยิงขึน

ภายในประเทศและตางประเทศ สรางและประสิทธิภาพในการ (ป59:800,000) ความเขาใจ  -มีความรัก ความ

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ทํางาน เรืองคุณธรรม สามัคคีในองคกร

พนักงานเทศบาล ลูกจาง จริยธรรม 

พนักงานจางและครูเทศบาล มากกวา

รอยละ 80

4 โครงการคัดเลือกพนักงานดีเดน  -เพือเปนขวัญกําลังใจใหแก  -มอบเกียรติบัตรใหแกบุคลากร 5,000             -           -           1 ครัง  -ผูปฏิบัติงานมีขวัญ สํานักปลัดฯ

ผูปฏิบัติงาน โดยยกยองเชิดชู ผูทีไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานดีเดน (ป 59:5,000) และกําลังใจในการ

ผูปฏิบัติดี ตังใจทํางาน ตามหลักเกณฑทีกําหนด (ป 58:5,000) ปฏิบัติงาน

เพือเปนตัวอยางใหแกผูอืน (ป 57:5,000)  -ผูปฏิบัติงานมีความ

ปฏิบัติงาน ภูมิใจในตัวเองและเปน

แบบอยางผูอืนได

5 โครงการอบรมเพิมประสิทธิภาพ   - เพือใหบุคลากรไดรับความรูใน  - จัดฝกอบรมใหความรูดาน 30,000           -           -           80% ของ  - บุคลากรเขาใจในขอ กองคลัง

การปฏิบัติงานงานดานการเงิน ขอระเบียบ กฎหมาย และการ การเงินการคลัง และการพัสดุ  (ป59:25,000) ผูเขาอบรม ระเบียบ  กฎหมาย

การคลัง  และการพัสดุ ปฏิบัติงานงานดานการเงินการคลัง ใหแก พนักงานเทศบาล   ครู (ป58:50,000) ไดความรูใน  - เจาหนาทีผูปฏิบัติ

และการพัสดุ และ จนท. ทีปฏิบัติงานดาน ขอระเบียบ นําไปปฏิบัติไดถูกตอง
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

 - เพือใหเกิดความรูความเขาใจ การเงินการคลัง  และการพัสดุ  กฎหมายและ ตามระเบียบ

และเสริมสรางจริยธรรมในการ ของเทศบาลเมืองบานไผ นําไปปฏิบัติ  - เพิมประสิทธิภาพใน

ปฏิบัติงาน ประมาณ  40  คน ไดอยาง การปฏิบัติงาน

ถูกตอง  -ลดขอทักทวงจากหนวย

งานทีเขาตรวจสอบ

6 โครงการอบรมครูและ   -เพื่ออบรมครูและศึกษาดูงาน  - จัดอบรมและศึกษาดูงาน 500,000 -           -           ครูเขาอบรม   -พนักงานครู และ กอง

ศึกษาดูงานในประเทศ ในประเทศ ใหแกพนักงานครู บุคลากร (ป 59:500,000) และศึกษาดู บุคลากรทางการศึกษา การศึกษา
 -เพือพัฒนาพนักงานครูและ ทางการศึกษา สถานศึกษา (ป 58:400,000) งาน จํานวน เขารวมอบรมและศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลฯ (ป 57:500,000) 1 ครั้ง ดูงานทุกคน

 -พนักงานครู และ

บุคลากรทางการศึกษา

มีวิสัยทัศนดานการจัด

การศึกษามากขึ้น

 -ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

เพิ่มมากขึ้น

7 โครงการพัฒนาขาราชการ  - เพื่อจายเปนคาใชจาย  - พนักงานคร,ู พนักงานจาง 440,000 -           -           การเขารวม   -พนักงานคร,พนักงาน กอง

ครูของโรงเรียนในสังกัด ในการเขารับการอบรม ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ (ป 59:162,000) อบรมของ จาง มีความรู ความ การศึกษา

เทศบาลฯ ที่หนวยงานรัฐ/เอกชนจัด จํานวน 2 แหง (ป 58:135,000) คณะครู เขาใจในการปฏิบัติงาน

(ป 57:108,000) มากขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(เงินอุดหนุนและเงิน  -พนักงานคร,ู พนักงาน

รายไดสมทบเพิ่ม) จาง มีวิสัยทัศน

ในการทํางานมากขึ้น

8 โครงการพัฒนา  - เพื่อจายเปนคาใชจาย  - ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก 120,000 -           -           การเขารวม   -ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแล กอง

ครูผูดูแลเด็ก/ผูดูแลเด็ก ในการเขารับการอบรม ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ป 59:42,000) อบรมของ เด็ก มีความรู ความ การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่หนวยงานรัฐ/เอกชนจัด สังกัดเทศบาลฯ ทั้ง 3 แหง (ป 58:42,000) คณะครู เขาใจในการปฏิบัติงาน

สังกัดเทศบาล (ป 57:11,000) มากขึ้น

(เงินอุดหนุนและเงิน  -พนักงานคร,ู พนัก

รายไดสมทบเพิ่ม) งานจาง มีวิสัยทัศน

ในการทํางานมากขึ้น

9 โครงการอบรมใหความรูดาน  - เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ  -  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 20,000 -           -           ปละ 1 ครั้ง  -ผูเขาอบรมรูวิธีการใช กอง

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณ  -  พนักงานเทศบาล/พนักงานครู (ป 59:20,000) งานคอมพิวเตอรมากขึ้น วิชาการฯ

สารสนเทศแกบุคลากรในองคกร ไอทีอื่นๆ เทศบาลพนักงานจางตามภารกิจ   (ป 58:20,000)  -ผูเขารับการอบรม

 - เพื่อเพิ่มพูนความรูประสบการณ  ลูกจางทุกประเภท (ป 57:20,000)  สามารถใชอุปกรณใน

  และทักษะการใชโปรแกรม การคนหาความรูผาน

  พิวเตอรตางๆ อินเตอรเน็ตได

   - เพื่อใหมีความรูในการดูแลรักษา  -ผูเขารับการอบรม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

  อุปกรณไอที และสามารถแกไข สามารถประยุกตใช

  ปญหาการขัดของของอุปกรณไอที งานโปรแกรมตางๆ 

 - เพื่อนําความรูที่ไดรับไปประยุกต ในการพัฒนางาน

และพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีความ ของตนเองได

ชํานาญ  -ผูเขารับการอบรม

มีความรูในเรื่อง

กฏหมายดานไอที

10 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อให อสม. ไดแลกเปลี่ยน  - อสม. จํานวน 215 คน 500,000         -           -           อสม.  - อสม. ในเขตเทศบาล กอง

อาสาสมัครสาธารณสุข เรียนรูประสบการณการทํางาน (ป59:100,000) ทั้ง 215 คน เมืองบานไผ มีศักยภาพ สาธารณสุขฯ

(อสม.) และทัศนศึกษาดูงาน กับหนวยงานอื่นๆ มีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพใน

 - เพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม. การทํางานมากขึ้น

ใหมีประสิทธิภาพ  -อสม.มีประสบการณ

และทักษะในการทํางาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 10  การพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 10.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรมจริยธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ใหมๆ

3,615,000 -          -          รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดเก็บเอกสาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติ  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 150,000       -       -       จํานวน 1 ระบบ  -การจัดเก็บเอกสาร สํานักปลัดฯ

งานสารบรรณดวยระบบ งานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท เปนระบบ สะดวก

คอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง ในการคนหาและ

  -จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับ ประหยัดพื้นที่ในการ

งานเก็บเอกสารระดับศูนยบริการ จัดเก็บเอกสาร

แบบที่ 1 ราคา 20,000 บาท  -เอกสารที่เก็บไวสามารถ

จํานวน 1 เครื่อง หาไดงายเมื่อตองการใช

2 โครงการปรับปรุงซอม  -เพื่อซอมแซมปรับปรุงซุมเฉลิม-  -ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติภายในเขต 1,000,000     -       -       จํานวน 4 แหง  -ซุมมีความสวยงาม สํานักปลัดฯ

แซมซุมเฉลิมพระเกียรติ พระเกียรติใหเกิดความสวยงาม เทศบาล ดังนี้ (ป59:500,000  -ซุมมีความสมพระเกียรติ

บริเวณภายในเขต และเปนการเทิดพระเกียรติ 1.ซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณสี่แยกบานเกิ้ง 

เทศบาลเมืองบานไผ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 2.ซุมเฉลิมพระเกียรติหนาโรงเรียน

และสมเด็จพระบรมราชนินาถ บานไผศึกษา (ขก 10)

3.ซุมแฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนมิตรภาพ

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

รายละเอียดโครงการพัฒนา

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2560-2562)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

หนาการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบานไผ 

4.ซุมแฉลิมพระเกียรติบริเวณสีแยกบานเกิ้ง

3 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อน  -เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสาร  -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 14,000         -       -       2 หลัง  -การเก็บเอกสารเกิด สํานักปลัด ฯ

กระจก  ขนาด 5 ฟุต   ตาง ๆ ใหเปนระเบียบ เรียบรอย จํานวน 2 หลัง ความเปนระเบียบเรียบรอย

สะดวกตอการใชงาน  -ปองกันเอกสารหาย

4 โครงการกอสราง  -เพื่อบริการประชาชนที่มา  -กอสรางหองน้ํา-หองสวม ชั้น 2 500,000       -       -       จํานวน 1 แหง  -ประชาชนที่มาประชุม สํานักปลัดฯ

หองน้ํา-หองสวม  ชั้น 2  ติดตอประสานงานที่เทศบาล อาคารหอประชุมประชาเมืองไผ ไดรับความสะดวก

อาคารหอประชุม และใชสถานที่ประชุม รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด ในการเขาหองน้ํา

ประชาเมืองไผ  -ประชาชนมีความพอใจใน

การใหบริการของเทศบาล

5 โครงการจัดซื้อไมคลอย  -เพื่อใหการประชุมไมยินเสียง  -จัดซื้อ ไมคลอย  จํานวน  3  ชุด 90,000         -       -       3 ชุด  1.ผูเขารวมประชุมไดรับ สํานักปลัดฯ

ใชในการประชุมตางๆ ชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้น พรอมอุปกรณติดตั้ง  ฟงขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น

2.ระบบเครื่องเสียงมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

6 โครงการจางเหมาทําความ  -เพื่อใหอาคารสํานักงาน จางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 690,000       -       -       ทุกเดือน  -เกิดความสะอาด สํานักปลัดฯ

สะอาดอาคารสํานักงาน เทศบาลและอาคารหอประชุม เทศบาลและอาคารหอประชุมเอนก เปนระเบียบ เรียบรอย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

และอาคารหอประชุม เอนกประสงคใหมีความสะอาด ประสงคและรักษาความปลอดภัยสถานที่  -ปลอดภัยในชีวิต

เอนกประสงคและรักษา และปลอดภัย ราชการ และทรัพยสิน

ความปลอดภัยสถานที่

7 โครงการตกแตงหองประชุม  -เพื่อปรับปรุงหองประชุม  - จางเหมาตกแตงผนังดวยการบุผนัง 800,000       -       -       1 แหง  -หองประชุมมีความสวย สํานักปลัดฯ

ประชาเมืองไผ ประชาเมืองไผ โดยรอบและตกแตงเวที  ชั้นลาง งามเปนระเบียบเรียบรอย

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  -ประชาชนมีความพอใจใน

การมาใชบริการของ

เทศบาล

8 โครงการกอสรางโดมศูนย  -เพื่อบริการประชาชนที่มาติดตอ  - กอสรางโดมศูนยประชาสัมพันธสวนหนา 3,391,000     -       -       1  แหง  -ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ

ประชาสัมพันธสวนหนา ประสานงานที่เทศบาล ใหเกิด บริเวณดานหนาอาคารสํานักงานเทศบาล การบริการที่สะดวก 

ความประทับใจในการบริการ เมืองบานไผ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  -ประชาชนมีความพอใจใน

การมาใชบริการของ

เทศบาล

9 ปายประชาสัมพันธ  -เพื่อบงบอกถึงการใชหองประชุม ปายประชาสัมพันธหนาหองประชุมตาง ๆ 100,000       -       -       5 ปาย  -ผูมาประชุมไดรับรู สํานักปลัดฯ

หนาหองประชุมตาง ๆ ในการประชุมเรื่องตาง ๆ จํานวน  5  ปาย วาหองใดประเรื่องอะไร

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด  -ประชาชนที่มาใช

บริการมีความพอใจ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

ในการใหบริการ

ของเทศบาล

10 โครงการจัดทํามุมหนังสือ  - เพื่อเปนมุมคนควาความรู  -จัดทํามุมหนังสือ (หองนายกเทศมนตร)ี 50,000         -       -       1 ตู  -การเก็บเอกสาร สํานักปลัด ฯ

(หองนายกฯ) ขอมูล ขาวสาร จากหนังสือ รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด เกิดความเปนระเบียบ

ระเบียบฯ วารสารตาง ๆ เรียบรอย

 -ปองกันเอกสารหาย

11 โครงการจัดทําปาย  -เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  - ปายหนาหองตางๆ  2  ภาษา 150,000       -       -       15 ปาย  -ประชาชนชาวไทย สํานักปลัดฯ

หองตางๆ  2  ภาษา  และอํานวยความสะดวกใหแก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด และชาวตางชาติ

ชาวตางชาติในการติดตอประสาน อานปายแลวเขาใจ

งาน ในยุคประชาคม AEC ในการติดตอราชการ

ในเรื่องตางๆที่ตองการ

ติดตอกับเทศบาล

 -ประชาชนที่มาใชบริการ

มีความพอใจในการให

บริการของเทศบาล

12 โครงการปรับปรุงปาย  -เพื่อเปนการประชาสัมพันธ  - ปรับปรุงปายประชาสัมพันธบอกแนวเขต 200,000       -       -       5 ปาย  -ประชาชนชาวไทย สํานักปลัดฯ

บอกแนวเขต  เปน 2  ภาษา และอํานวยความสะดวกใหแก เปน  2  ภาษา  และชาวตางชาติ

ชาวตางชาติในการเดินทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด อานปายแลวเขาใจ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เขามาในเขตเทศบาลเพื่อจะได ในการติดตอราชการ

รับทราบและสะดวกในการติดตอ ในเรื่องตางๆที่ตองการ

ประสานงาน ติดตอกับเทศบาล

 -ประชาชนที่มาใชบริการ

มีความพอใจในการให

บริการของเทศบาล

13 โครงการจัดทําปายบอก  -เพื่อเปนการประชาสัมพันธ ปายบอกสถานที่ติดตอราชการ  2  ภาษา 100,000       -       -       7 ปาย  -ประชาชนชาวไทย สํานักปลัดฯ

สถานที่ติดตอราชการ  และอํานวยความสะดวกใหแก รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด และชาวตางชาติ

2  ภาษา  ชาวตางชาติในการติดตอ อานปายแลวเขาใจ

ประสานงาน ในการติดตอราชการ

ในเรื่องตางๆที่ตองการ

ติดตอกับเทศบาล

 -ประชาชนที่มาใชบริการ

มีความพอใจในการให

บริการของเทศบาล

14 โครงการจัดซื้อโตะทํางาน  -เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงาน  -จัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 30,000         -       -       2 ชุด  -เกิดความเปนระเบียบ สํานักปลัด ฯ

พรอมเกาอี้  2 ชุด ตรวจเอกสารงานตางๆ 152.4(W) x 76.2(D) x 75(H) ซม. เรียบรอย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 พรอมเกาอี้  จํานวน 2  ชุด  -มีโตะทํางานที่แข็งแรง

คงทนตอการใชงาน

15 โครงการจัดซื้อตูเก็บเอกสาร   -เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสาร  -จัดซื้อตูเก็บเอกสาร  4  ลิ้นชัก 25,000         -       -       5 หลัง  -การเก็บเอกสารเกิด สํานักปลัด ฯ

4 ลิ้นชัก  ตาง ๆ ใหเปนระเบียบ เรียบรอย จํานวน 5 หลัง ความเปนระเบียบเรียบรอย

สะดวกตอการใชงาน  -ปองกันเอกสารหาย

16 โครงการจัดซื้อไมคลอย  -เพื่อใชการประชุมไดยินเสียง  -จัดซื้อ ไมคลอยแบบหนีบปกเสื้อ จํานวน  26,000         -       -       2 ชุด  -ผูเขารวมประชุมไดรับ สํานักปลัดฯ

แบบหนีบปกเสื้อ ชัดเจนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2  ชุด  พรอมอุปกรณติดตั้ง  ฟงขอมูลที่ชัดเจนมากขึ้น

สะดวกตอการใชงาน  -ระบบเครื่องเสียงมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

17 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อใชในการฉายนําเสนอ จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร 114,000       -       -       2 เครื่อง  -ผูเขารวมประชุม สํานักปลัดฯ

มัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร  กิจกรรม  โครงการตางๆ จํานวน 2 เครื่อง ไดมองเห็นภาพที่ชัดขึ้น

ใหผูเขารับการประชุมไดรับ  -ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI โดยทั่วถึง

ขาวสารขอมูลในการประชุม Lumens ราคา 34,000 บาท  -ประชาชนที่มาใชบริการ

 -ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI มีความพอใจในการให

Lumens ราคา 80,000 บาท บริการของเทศบาล

18 โครงการจัดซื้อชุดมา เพื่อบริการประชาชนผูมาติดตอ จัดซื้อมาหินออน  จํานวน  10  ชุด 30,000         -       -       10 ชุด  -ประชาชนไดมีที่นั่งพัก สํานักปลัดฯ

หินออน ราชการ  และประชาชนที่มาออก ผอนยอนใจรอรับบริการ

กําลังกายภายในบริเวณสํานักงาน  -ประชาชนที่มาใชบริการ
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เทศบาลเมืองบานไผ มีความพอใจในการให

บริการของเทศบาล

19 โครงการจัดซื้อโตะกลม เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  จัดซื้อโตะจีน  จํานวน  20  ตัว 30,000         -       -       20 ตัว  -ทําใหการจัดงาน สํานักปลัดฯ

ของเทศบาล กิจกรรมตางๆ เกิดความ

เรียบรอยสวยงาม

 -มีโตะไวจัดกิจกรรมตางๆ 

ในการบริการประจําหอง

ประชุมประชาเมืองไผ

20 โครงการจัดซื้อผาคลุมเกาอี้ เพื่อใชคลุมเกาอี้ในการจัดกิจกรรม จัดซื้อผาคลุมเกาอี้  จํานวน  500  ชุด 50,000         -       -       500 ชุด  -การจัดประชุมตางๆ สํานักปลัดฯ

ตางๆ  ของเทศบาลเมืองบานไผ มีความเปนระเบียบ

เรียบรอยสวยงาม

 -ประชาชนที่มาใช

บริการมีความพอใจในการ

ใหบริการของเทศบาล

21 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน 68,000         -       -       2 เครื่อง  -เพิ่มประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ปรับอากาศ  แบบแยกสวน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ชนิดแขวน  (มีระบบฟอกอากาศ) ในการปฏิบัติงาน

ชนิดแขวน ขนาด  18,000 บีทียู  จํานวน 2  เครื่อง  -ประหยัดพลังงาน

(มีระบบฟอกอากาศ) พรอมติดตั้ง  หองรองนายกเทศมนตรี และลดคาใชจายคาไฟฟา
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

22 โครงการจัดทําทางลาดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให จัดทําทางลาดขึ้นสําหรับผูพิการพรอม 50,000         -       -       จํานวน 1 แหง  -ประชาชนไดรับความ สํานักปลัดฯ

สําหรับผูพิการ บริการประชาชน ติดตั้งราวสแตนเลส บริเวณดานหนา สะดวก ฝายปกครอง

สํานักทะเบียน  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน

 -สรางความพึงพอใจ

ตอประชาชน

23 โครงการอบรมใหความรู  - เพื่อใหประชาชน  มีความรู จัดอบรมใหความรูแกประชาชน 50,000         -       -       จํานวน 1  ครั้ง  - เทศบาลเมืองบานไผมี กองคลัง

แกประชาชนเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการมีสวนรวม การตรวจ เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจาง (ป59:50,000) กระบวนการจัดซื้อจัดจาง

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง สอบในการกระบวนการจัดซื้อ ประกอบดวยตัวแทนภาคประชาชน ที่มีความโปรงใส  คุมคา

จัดจางของเทศบาลเมืองบานไผ ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ตรวจสอบได 

 - เพื่อใหเกิดความโปรงใส คุมคา จํานวน  130 คน  ใหมีความรู  - ประชาชนเขาใจและมี

และประชาชนไดรับประโยชน ความเขาใจและการมีสวนรวม สวนรวมในกระบวนการ

สูงสุด ในการตรวจสอบกระบวนการ จัดซื้อจัดจาง

จัดซื้อจัดจางของเทศบาลฯ  - มีประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการดานการ

จัดซื้อจัดจาง

24 โครงการจางเหมาบุคคล  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 432,000       -       -       จํานวน  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิ- กองคลัง

ภายนอกปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ตามแผนงาน/โครงการตาง ๆ (ป59:518,400) 5  คน ภาพและทันตามกําหนด
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน
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แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 -เพื่อใหเพียงพอกับปริมาณงาน (ป58:554,400)  -บริการประชาชนไดดีและ

เพิ่มมากขึ้นและบริการประชาชน (ป57:487,080) รวดเร็วยิ่งขึ้น

ไดดียิ่งขึ้น

25 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ  -เพื่อลดอุณหภูมิความรอนภาย จัดซื้อเครื่องงปรับอากาศ 18,000         -       -       จํานวน  - สามารถลดอุณภูมิ กองคลัง

อากาศชนิดติดผนัง ในหองทํางาน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) 1 เครื่อง ภายในหองทํางาน

(มีระบบฟอกอากาศ)  - เพื่อใหประชาชนผูมาติดตอ ขนาด  12,000  บีทียู  - ประชาชนผูมาติดตอ

ขนาด  12,000  บีทียู ราชการพึงพอใจ พรอมติดตั้ง จํานวน  1  เครื่อง  ราชการมีความประทับใจ

จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

26 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อใชสแกนนําเขาขอมูลใบเสร็จ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับงาน 3,100          -       -       จํานวน   - สามารถนําเขาขอมูล กองคลัง

สแกนเนอร สําหรับงานเก็บ รับเงินคารักษาพยาบาล (สปสช.) เอกสารทั่วไป จํานวน  1  เครื่อง  1  เครื่อง ไดอยางมีประสิทธิภาพ

เอกสารทั่วไป และเอกสารทางราชการอื่น ๆ จัดซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ สะดวกรวดเร็วตอองคกร

 -เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  - สามารถเก็บบเอกสาร

และสะดวกรวดเร็ว และการสื่อสาร ทางราชการไวไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

  -สามารถสแกนรูปภาพของ

โครงการ/กิจกรรมที่องคกร
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ตองการและคาดหวังไว

กอใหเกิดประสิทธิภาพ

27 โครงการจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 29,000         -       -       จํานวน  - มีเครื่องมือที่สามารถ กองคลัง

คอมพิวเตอร สําหรับ ที่มีอายุการใชงานเกินกวา 10 ป ประมวลผล แบบที่ 2 * 1 เครื่อง รองรับกับเทคโนโลยีและ

ประมวลผล ที่ชํารุดและเสื่อมสภาพ จํานวน  1  เครื่อง  จัดซื้อตาม การสื่อสารในปจจุบันได

 - เพิ่อใหสามารถรองรับกับการ ราคามาตรฐานครุภัณฑของ อยางมีประสิทธิภาพ

ใชงานการจัดซื้อจัดจางในระบบ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  - มีเครื่องมือเพียงพอกับ

อีเล็คทรอนิกสไดอยางมี และการสื่อสาร ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ประสิทธิภาพ  - สามารถจัดทําเอกสาร

ดานการจัดซื้อจัดจาง และ

บริการประชาชนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ

28 โครงการจางเหมาทําความ  -เพื่อใหอาคารสํานักงาน เพื่อจายเปนคาจางเหมาบุคคลภายนอก 86,400         -       -       อาคารสํานักงาน  -อาคารสํานักงาน กองชาง

สะอาดอาคาร สํานักงาน เทศบาลฯมีความสะอาด ทําความสะอาดอาคาร สํานักงานกองชาง (ป59:79,200) มีความสะอาด มีความสะอาด

กองชางงานปองกันฯ งานปองกันฯ งานเทศกิจฯ หองประชุม (ป58:79,200) รอยละ 80  -อาคารสํานักงาน

 งานเทศกิจฯหองประชุมเล็ก เล็ก จํานวน 1 อัตรา (ป57:79,200) มีความเปนระเบียบ
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เรียบรอย

29 โครงการจัดซื้อรถยนต  -ใชรดน้ําตนไมเพื่อการพัฒนา จัดซื้อรถยนตบรรทุกน้ําอเนกประสงค 2,190,000     -       -        -ประชาชนมี  -ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

บรรทุกน้ําอเนกประสงค ภูมิทัศน ลางถนน ลดฝุนละออง ขนาดความจุ ไมนอยกวา 6,000 ลิตร ความพึงพอใจไม สิ่งแวดลอมที่ดี

ขนาดความจุไมนอยกวา บรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิด จํานวน 1 คัน รายละเอียดตามที่ นอยกวารอยละ80  -ปองกันและบรรเทา

6,000 ลิตร เหตุเพลิงไหม  ฉีดพนจุลินทรีย เทศบาลกําหนด  -รถบรรทุกน้ํา สาธารณภัยกรณีเกิดเหตุ

สด(EM) เพื่อกําจัดกลิ่น อเนกประสงค เพลิงไหม

ขนาดความจุไม

นอยกวา 6,000

ลิตร จํานวน1คัน

30 โครงการจางเหมาเปลี่ยน  -ใชรดน้ําตนไมเพื่อการปรับ จางเหมาเปลี่ยนถังรถบรรทุกน้ําขนาด 700,000       -       -        -ประชาชนมี  -ประชาชนมีคุณภาพ กองชาง

ถังรถบรรทุกน้ําขนาดความ ปรุงดูแล ภูมิทัศนรักษาไมดอก ความจุ ไมนอยกวา 6,000 ลิตร ความพึงพอใจไม สิ่งแวดลอมที่ดี

จุไมนอยกวา 6,000 ลิตร ไมประดับสนามหนาสวนหยอม จํานวน 1 คัน รายละเอียดตามที่ นอยกวารอยละ80 ปองกันและบรรเทา

พรอมทําสีทั้งคัน บรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิด เทศบาลกําหนด  -ถังบรรทุกน้ํา สาธารณภัยกรณีเกิดเหตุ

เพลิงไหม จํานวน 1 คัน เพลิงไหม
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
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แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

31 โครงการจัดซื้อและติดตั้ง  -เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง  - ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 600,000       -       -       ติดตั้งหมอ  -โรงเรียนมีไฟฟา ร.ร.ท.2

หมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟาใหแก 250 KVA (กิโลโวลแอมป) (ป 59:600,000) แปลงไฟฟา ใชเพียงพอ

โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล2 อนุบาลสาธิตฯ (ป 58:600,000) จํานวน   -ชวยรักษาและยืด

อนุบาลสาธิตฯ  -เพื่อใหมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ (ป 57:600,000) 1 เครื่อง อายุเครื่องใชไฟฟา

ขณะใชงาน

 -ครู นักเรียนและผูปกครอง

เกิดความพึงพอใจ

32 โครงการสนับสนุน   -เพื่อสนับสนุนเปนคา  - จายเปนคาใชจายอินเตอรเน็ต 33,600         -       -       โรงเรียนไดรับ   -โรงเรียนมีการใช ร.ร.ท.1/

คาใชจายอินเตอรเน็ต ใชจายในการใชบริการ ใหแก โรงเรียนเทศบาลบานไผ และ (ป 59:33,600) งบประมาณ บริการอินเตอรเน็ต ร.ร.ท.2

โรงเรียนสังกัดเทศบาล อินเตอรเน็ตในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ (ป 58:33,600) จํานวน 2 แหง ไดอยางตอเนื่อง

ระบบ ADSL โรงเรียนละ 9,600 (ป 57:33,600)  -ลดภาระคาใชจาย

บาท ตอป  และ ระบบ WIFI (เงินอุดหนุน) ใหกับเทศบาลฯ

โรงเรียนละ 7,200 บาท ตอป

33 โครงการจัดซื้อสื่อเทคโนโลยี  -เพื่อจัดซื้อสื่อเทคโนโลยีสําหรับ  - จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี 26,000         -       -        -จัดซื้อโทรทัศนสี   -ศูนยภาษาอาเซียน กอง

สําหรับศูนยภาษาอาเซียน ศูนยภาษาอาเซียน ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง จํานวน 1 เครื่อง มีสื่อไวบริการให การศึกษา

(หองสมุดเทศบาล)  - จัดซื้อเครื่องเลน CD, VCD, 3,000           -จัดซื้อเครื่องเลน ความสะดวกมากขึ้น

DVD, MP3 จํานวน 1 เครื่อง CD,VCD  -ผูใชบริการพึงพอ

ใหแกศูนยภาษาอาเซียน (หองสมุด) จํานวน 1 เครื่อง ใจในการใหบริการ
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค

34 โครงการจางเหมา  -เพื่อจางเหมาบริการพนักงาน  - จางเหมาบริการพนักงานรักษา 520,000       -       -       จางเหมาพนักงาน   -สถานศึกษามี กอง

บริการพนักงานรักษา รักษาความสะอาด ความสะอาดสถานศึกษาสังกัด (ป 59:610,000) รักษาความสะอาด ความสะอาดเรียบรอย การศึกษา

ความสะอาด เทศบาลฯ ทั้ง 5 แหง (ป 58:560,200) จํานวน 6 คน  -ครู นักเรียน ผูปกครอง 

(ป 57:307,200) มีความพึงพอใจ

35 โครงการจัดซื้อตู  -เพื่อจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก  - จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 10,000         -       -       จัดซื้อตูกระจก  -มีตูสําหรับเก็บเอกสาร กอง

บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ใหกองการศึกษา บานเลื่อน 2 ตู ใหเกิดความเปนระเบียบ การศึกษา

จํานวน 2 ตู เรียบรอย

  -เอกสารทางราชการ

ไมสูญหาย

36 โครงการจัดซื้อและ  -เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง  - จัดซื้อและติดตั้งหมอแปลง 800,000       -       -       จัดซื้อและ  -ศพด.1 มีไฟฟาใช กอง

ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา หมอแปลงไฟฟาพรอมระบบไฟฟา แปลงไฟฟาพรอมระบบไฟฟา ติดตั้งหมอ อยางเพียงพอ การศึกษา

พรอมระบบไฟฟา ให ศพด.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหม (ศพด.1) แปลงไฟฟา   -ครู ผูปกครอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แหง มีความพึงพอใจ

แหงใหม (ศพด.1)  

37 โครงการติดตั้งระบบน้ํา  -เพื่อติดตั้งระบบน้ําประปา  - ติดตั้งระบบน้ําประปา 100,000       -       -       ติดตั้งระบบ  -ศพด.1 มีน้ําประปา กอง

ประปา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ให ศพด.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแหงใหม (ศพด.1) น้ําประปา ใชอยางเพียงพอ การศึกษา

แหงใหม (ศพด.1) จํานวน 1 แหง  -ครู ผูปกครอง

มีความพึงพอใจ
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

38 โครงการประเมินผล  -เพื่อประเมินผลการดําเนินงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผล 340,000       -       -       จํานวน  -มีการประเมินผล กอง

การดําเนินงานตามตัวชี้วัด ตามตัวชี้วัดที่ไดกําหนดไว การดําเนินงานตามตัวชี้วัด (ป59:340,000) 1 ครั้ง การดําเนินงานตามตัวชี้วัด วิชาการฯ

 -เพื่อสามารถทราบถึงความสําเร็จ  -ทราบถึงความสําเร็จของ

ของยุทธศาสตรที่กําหนดไว ยุทธศาสตรที่กําหนด

 -เพื่อนําผลการประเมิน  -นําผลการประเมิน

มาวิเคราะหปรับปรุงแนวทาง มาวิเคราะหปรับปรุง

ดําเนินงาน แนวทางดําเนินงาน

39 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการถาย จัดซื้อกลองวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง 80,000         -       -       จํานวน 1 เครื่อง  -การประชาสัมพันธ กอง

ภาพเคลื่อนไหว กิจกรรมโครงการ มีประสิทธิภาพมากขึ้น วิชาการฯ

ตางๆ ของเทศบาล  -มีสื่อประชาสัมพันธ

ในรูปแบบมัลติมีเดีย

ที่นาสนใจ

 -ประชาชนเขาถึง

ขอมูลขาวสารดวยสื่อ

ที่นาสนใจ ประทับใจมากขึ้น

40 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 8,500          -       -       จํานวน 1 เครื่อง  -การปฏิบัติงานดาน กอง

พิมพแบบฉีดหมึก ปฏิบัติงานดานประชาสัมพันธ (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ A3 ประชาสัมพันธมี วิชาการฯ

(INKJET Printer) จํานวน 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น

สําหรับกระดาษ A3  -สื่อประชาสัมพันธ
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ในรูปแบบสิ่งพิมพมีความ

ชัดเจนนาสนใจมากขึ้น

 -ประชาชนเขาถึง

ขอมูลขาวสารดวย

สื่อสิ่งพิมพไดมากขึ้น

41 โครงการจัดซื้ออุปกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก 100,000       -       -       จํานวน 1 ตัว การปฏิบัติงานดาน กอง

จัดเก็บขอมูลชนิดภายนอก การจัดเก็บขอมูลภาพที่มี (Storage Area Network) การจัดเก็บขอมูลภาพ วิชาการฯ

(SAN) ปริมาณมากขึ้น จํานวน 1 ตัว และขอมูลอื่นๆ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

 -มีระบบฐานขอมูล

ภาพนิ่ง-เคลื่อนไหว

เพื่อการประชาสัมพันธ

ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 -ลดความซ้ําซอน

ของขอมูลการคนหา

เปนไปดวยความรวดเร็ว

42 โครงการจัดซื้อจอภาพ เพื่อใชสําหรับงานมัลติมีเดีย จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED 8,600          -       -       จํานวน 2 จอ  -การผลิตสื่อรูปแบบ กอง

LCD หรือ LED ขนาด ตัดตอวีดีโอกราฟก Presentation ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว  จํานวน 2 จอ มัลติมีเดียมีคุณภาพมากขึ้น วิชาการฯ

ไมนอยกวา 21.5 นิ้ว  -การปฏิบัติงานการ

ผลิตสื่อไดอยางสะดวกขึ้น

 -ประชาชนไดรับรู
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ขอมูลขาวสารสื่อที่มี

คุณภาพนาสนใจมากขึ้น

43 โครงการจัดซื้อสแกนเนอร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงาน 20,000         -       -       จํานวน 1 เครื่อง  -การปฏิบัติงานมี กอง

สําหรับงานเก็บเอกสาร การปฏิบัติงาน เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 ประสิทธิภาพมากขึ้น วิชาการฯ

ระดับศูนยบริการ แบบที่ 1 จํานวน 1 เครื่อง  -การคนหาหนังสือ

ตางๆ เปนไปดวย

ความรวดเร็ว

 -มีระบบการสํารอง

ขอมูลในกรณีเอกสาร

ตนฉบับสูญหาย

44 โครงการจัดซื้อโทรทัศน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อโทรทัศนแอลอีดี (LED 17,000         -       -       จํานวน 1 จอ  -การปฏิบัติงานดาน กอง

แอลอีดี (LED TV) การปฏิบัติงานดานการ TV) ระดับความละเอียด ดูแลระบบเครือขาย วิชาการฯ

ติดตามสถานะการทํางาน จอภาพ 1920 x 1080 พิกเซล Networkมีประสิทธิภาพ

ของระบบเครือขาย ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 จอ มากขึ้น

 -เพื่อใชแสดงผังระบบ  -การเขาแกไขปญหาระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ตใน เครือขายขัดของไดตรงจุด

สํานักงานใหงายตอการ  -การปฏิบัติงานที่ตองใช

เฝาระวังและหาแนวทาง ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

แกไขขอขัดของการใชงาน ระบบเครือขายอินเตอรเน็ต

อินเตอรเน็ต มีความตอเนื่องและ

มีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

45 โครงการจางเหมาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามแผนงาน/ จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติ 86,400         -       -       จํานวน 1 คน  -เพิ่มประสิทธิภาพ กอง

ภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โครงการตางๆงานรัฐพิธี งานตาม งานตําแหนงเจาหนาที่บริการ ในการปฏิบัติงานดาน วิชาการฯ

ตําแหนงเจาหนาที่ นโยบายรัฐบาล งานตาม ขอมูลขาวสาร จํานวน 1 คน การบริการขอมูลขาวสาร

บริการขอมูลขาวสาร นโยบายผูบริหาร  -ประชาชนไดรับรูขอมูล

ขาวสารสื่อที่เหมาะสมได

อยางมีประสิทธิภาพ

 -เกิดการมีสวนรวม

ในการดําเนินกิจกรรมหรือ

โครงการระหวางประชาชน

และเทศกาล

46 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับ  -เพื่อลดอุณหภูมิความรอน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน 66,000         -       -       จํานวน 2 เครื่อง  -สามารถลดอุณภูมิ กอง

อากาศชนิดแขวน ภายในหองทํางานกองวิชาการฯ (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด  24,000 บีทียู ภายในหองทํางาน วิชาการฯ

(มีระบบฟอกอากาศ)  -เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด พรอมติดตั้ง จํานวน  2 เครื่อง   -ประชาชนผูมาติดตอ

ขนาด24,000 บีทียู คอมเพรสเซอรแอรระเบิด เครื่องละ 33,000 บาท ราชการมีความประทับใจ

หองผูอํานวยการกองวิชาการฯ (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ)  -มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

 -ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

47 โครงการจางเหมาบุคลากร  -เพื่อจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน  -จางเหมาบุคคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 86,400         -       -       จํานวน 1 คน  - มีระบบฐานขอมูลดาน กอง

เพื่อปฏิบัติงานสุขาภิบาลและ บันทึกขอมูลในงานดานสุขาภิบาล สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอมใน (ป59:86,400) อนามัยสิ่งแวดลอมที่เปน สาธารณสุขฯ

อนามัยและสิ่งแวดลอมใน และอนามัยสิ่งแวดลอม ตําแหนงเจาพนักงานบันทึก (ป58:36,000) ปจจุบันและครอบคลุม

ตําแหนงเจาพนักงานบันทึก  -มีระบบฐานขอมูลอนามัย ขอมูล จํานวน 1 คน พื้นที่

ขอมูล สิ่งแวดลอมที่เปนปจจุบัน  -การปฏิบัติงานดาน

สุขาภิบาลและอนามัย

สิ่งแวดลอมครอบคลุม

มากขึ้น

 -ประชาชนผูมาติดตองาน

ดานสุขาภิบาลฯ ไดรับ

บริการดานขอมูลและการ

ติดตอราชการที่สะดวก

รวดเร็ว

-

48 โครงการจัดซื้อยูนิตทําฟน  - เพื่อใชการบริการทันตกรรม  - จัดซื้อยูนิตทําฟนประกอบดวยระบบให 300,000       -       -        - ยูนิตทําฟน  -ประชาชนในเทศบาลเมือง กอง

ที่ศูนยบริการสาธารรณสุข แสงสวาง ระบบเครื่องกรอฟนระบบควบคุม จํานวน 1 เครื่อง บานไผ ไดรับบริการ สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบานไผ ระบบดูดน้ําลาย ระบบน้ําบวนปาก และ ทันตกรรมที่ครบวงจร

เกาอี้คนไข จํานวน 1 เครื่อง  -ปญหาสุขภาพชองปาก
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) ของประชาชนลดลง

49 โครงการจัดซื้อตูลําโพง  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ  -จัดซื้อตูลําโพงลอลากอเนกประสงคมี 9,500          -       -       ตูลําโพงลอลาก  -ทําใหการปฏิบัติงานมี กอง

ลอลากอเนกประสงคมีแอมป ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ แอมปในตัวลําโพงขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว ในการปฏิบัติ ประสิทธิภาพและประสิทธิ สวัสดิการฯ

ในตัว เจาหนาที่ในการปฏิบัติงาน ขนาดไมต่ํากวา 350 วัตต จํานวน 2 ตัว งานในชุมชน ผลมากขึ้น

นอกสถานที่ พรอมไมคลอย 2 ตัว  มีแบตเตอรี่สํารอง 1 ชุด  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ในตัวมีชองสําหรับเสียบ USB เลน MP3 สื่อสาร ในการปฏิบัติงาน

ไดกําลังขับพาวเวอรแอมปสูงสุด ในชุมชน

ไมต่ํากวา 100 วัตต

50 โครงการจัดซื้อรถเข็นของ  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ  - จัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค 4 ลอพับได 4,000          -       -       รถเข็ญของ  -ทําใหการปฏิบัติงานมี กอง

อเนกประสงค 4 ลอ ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ เปนรถเข็นเหล็กที่จับสามารถพับได อเนกประสงค ประสิทธิภาพและประสิทธิ สวัสดิการฯ

เจาหนาที่ ปูพื้นดวยพลาสติและหุมขอบดวยยาง ในการปฏิบัติงาน ผลมากขึ้น

กันกระแทรกขนาดสินคา(กวางxยาวxสูง) 1 คัน  -ลดภาระในการขนอุปกรณ

ไมนอยกวา 60×90x80 ซม. ในการจัดการประชุม/อบรม

51 โครงการเพิ่มและปรับปรุง  -เพื่อจัดหาอุปกรณที่รองรับกับ จัดซื้ออุปกรณ เพื่อเพิ่มและปรับปรุงเครือขาย 100,000       -       -       ปละ 1 ครั้ง -การใหบริการขอมูลขาวสาร กอง

ระบบเครือขายคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการเชื่อมอินเตอรเน็ต อินเตอรเน็ตทั้งที่ใชสายและไรสายใหใชงาน (ป59:100,000) ทันสมัย รวดเร็ว และทั่วถึง วิชาการฯ

ความเร็วสูงแบบใยแกวนําแสง ไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - การแลกเปลี่ยนขอมูล

(Fibet obtic)  -อุปกรณกระจายสัญญาณ (L2 Switch) และการติดตามงานภายใน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2560 2561 2562 (KPI) จะไดรับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

 -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให ขนาด 24 ชอง แบบที่ 2  จํานวน 1 ตัว องคกรทําไดรวดเร็ว

บริการขอมูลขาวสารทันสมัย  -อุปกรณคนหาเสนทางเครือขาย (Router)  -การใชขอมูลฐานขอมูล

รวดเร็ว จํานวน 1 ตัว หรือทรัพยากรตางๆ ได

 -อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย รวมกันไดอยางมี

(Access Point) แบบที่ 1 จํานวน 5 ตัว ประสิทธิภาพ

14,485,500  -       -       รวมทั้งสิ้น



 

 

 

 

 

บัญชีประสานโครงการพัฒนา 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยเทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

ตามกรอบการประสาน/ยุทธศาสตรที่ 5  การพัฒนาการเกษตร 

 

ลําดับ

ที่ 

ชื่อโครงการ งบประมาณ หนวยงานที่

ขอประสาน ป 2560 ป 2561 ป 2562 รวม 

1 

 

โครงการสรางถังเก็บกักนํ้าเพ่ือ

การเกษตรและกอสรางศาลาที่

พักศูนยเกษตรทฤษฏีใหมตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 

 

400,000 - - 400,000 อบจ.ขอนแกน 

 รวมทั้งสิ้น จํานวน 1 โครงการ 400,000 - - 400,000  

 

 

แบบ ผ.02 
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