
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3



 

คํานํา 
 

 

เทศบาลเมืองบานไผ ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60-2562) ภายใตระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  ไปแลวน้ัน 
 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.25 60-2562) ของเทศบาลเมืองบานไผ  สามารถใชเปนแนวทาง

ในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามที่เทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและสามารถนํา

แผนไปปฏิบัติใหตรงตามความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ.2548 หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.25 60-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมฉบับที่ 3 

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผตอไป 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนา  
 

1. บัญชีสรปุโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        2 

-ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     2 

                    และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยที่ย่ังยืน 

-ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย  14 

ในชีวิตและทรัพยสิน 

-ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ  15 

-ยุทธศาสตรที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ     17 

 

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

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

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอม

เพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว 22       15,475,000   -        -          -        -          22          15,475,000   

แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ 1         150,000       1           150,000    1           150,000    3           450,000       

รวม 23       15,625,000  1          150,000   1          150,000   25         15,925,000  

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี 1         7,300,000     -        -          -        -          1           7,300,000     

รวม 1         7,300,000    -       -          -       -          1           7,300,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 3         845,600       -        -          -        -          3           845,600       

รวม 3         845,600      -       -          -       -          3           845,600      

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 19       1,258,900     -        -          -        -          19          1,258,900     

รวม 19       1,258,900    -       -          -       -          19         1,258,900    

รวมทั้งสิ้น 46       25,029,500  1          150,000   1          150,000   48         25,329,500  

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

ป 2560 ป 2561 ป 2562

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการกอสราง - เพื่อกอสรางทอระบาย -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 915,000     -     -     - รอยละ80ของ -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น  -แกไขปญหาความ

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน ยิ่งยง - หนองลุมพุก (ฝงทิศตะวันตก) ระบบระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวมขัง เดือดรอนของ

ถนนยิ่งยง-หนองลุมพุก - เพื่อแกไขปญหา (ชวงที่ 2)โดยเริ่มกอสรางจาก ทอระบายน้ํา ดีขึ้น -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น ประชาชน

(ฝงทิศตะวันตก) น้ําทวมขังและระบบ เดิมทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - ความพึงพอใจ  -เพื่อแกไขปญหา

(ชวงที่ 2) ระบายน้ําไดดีขึ้น อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ของประชาชนไม น้ําทวมขัง

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร นอยกวารอยละ80

พรอมรางวีค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ยาวประมาณ 334.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางถนน - เพื่อกอสรางถนนใหได  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอ 1,450,000   -     -     - รอยละ 10 ของ -มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ค.ส.ล.พรอมทอระบาย มาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 4 อุบัติเหตุลดลง -อุบัติเหตุจากการใชถนน เดือดรอนของ

น้ํา ค.ส.ล. ถนน - เพื่อความสะดวก โดยเริ่มกอสรางจาก ถนนหนองลุมพุก - รอยละ80ของ ลดลง ประชาชน

หนองลุมพุก ซอย 4 ในการสัญจรไป - มา ไปทางทิศใตถึงถนนหนองลุมพุก ซอย 2 ระบบระบายน้ํา -ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง

3.00 เมตร ยาวประมาณ 135.00 เมตร - ความพึงพอใจ -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอย ของประชาชนไม -ลดปญหาน้ําทวมขัง

กวา 405.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับ นอยกวารอยละ80 -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

เรียบ ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอม

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ยาว

ประมาณ 570.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางทอ - เพื่อกอสรางทอระบาย -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 920,000     -     -     - รอยละ80ของ -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น  -แกไขปญหาความ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน น้ําใหไดมาตรฐาน บานเกิ้ง ซอย 4 โดยเริ่มกอสรางจาก ถนน ระบบระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวมขัง เดือดรอนของ

บานเกิ้ง ซอย 4 - เพื่อแกไขปญหา บานเกิ้ง ไปทางทิศตะวันออกถึงเขตถนน ดีขึ้น -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น ประชาชน

น้ําทวมขังและระบบ มิตรภาพ กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - ความพึงพอใจ  -เพื่อแกไขปญหา

ระบายน้ําไดดีขึ้น อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ของประชาชนไม น้ําทวมขัง

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร นอยกวารอยละ80

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 430.00 เมตร
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

4 โครงการกอสรางสะพาน - เพื่อกอสรางสะพาน  -กอสรางสะพานค.ส.ล.บริเวณลําหวยทราย 2,500,000   -     -     สะพาน - มีสะพานที่ไดมาตรฐาน เนื่องจากสะพานเดิม

ค.ส.ล. บริเวณ ใหไดมาตรฐาน ขนาดกวาง 7.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จํานวน 1 แหง - ประชาชนสัญจรไป-มา บริเวณลําหวยทราย

ลําหวยทราย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล สะดวก ทางเขาวัดปา

กําหนด ชัยวารินท รถูกน้ํา

กัดเซาะพังทะลาย

เสียหายไมสามารถ

สัญจรไปมาได 

พระสงฆและ

ประชาชนไดรับความ

เดือดรอนที่จะเขาไป

ทํากิจกรรมทาง

ศาสนา

5 โครงการกอสรางถนน - เพื่อกอสรางถนนใหได -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 592,000     -     -     - รอยละ 10 ของ -มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ค.ส.ล.พรอมทอ มาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 4 อุบัติเหตุลดลง -อุบัติเหตุจากการใชถนน เดือดรอนของ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. - เพื่อความสะดวก โดยเริ่มกอสรางจาก ถนนศรีบุญเรือง ซอย3 - รอยละ80ของ ลดลง ประชาชน

ถนนศรีบุญเรือง ซอย 4 ในการสัญจรไป - มา ไปทางทิศเหนือถึงถนนผังเมืองกอสรางถนน ระบบระบายน้ํา -ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

ค.ส.ล. ขนาดกวาง1.50 เมตร ยาวประมาณ ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ - ความพึงพอใจ -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ค.ส.ล. ไมนอยกวา  163.50 ตารางเมตร ของประชาชนไม -ลดปญหาน้ําทวมขัง

พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวาง นอยกวารอยละ80 -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

ตามสภาพ  พรอมกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร

บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ ประมาณ 10.00 ม.

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 218.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

6 โครงการกอสรางทอ - เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 154,000     -     -     - รอยละ80ของ -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น  -แกไขปญหาความ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ทองประเสริฐ 9 (ตอจากทอเดิม)โดยเริ่ม ระบบระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวมขัง เดือดรอนของ

ถนนทองประเสริฐ 9 - เพื่อแกไขปญหา กอสรางจากถนนทองประเสริฐ ซอย 8 ดีขึ้น -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น ประชาชน

(ตอจากทอเดิม) น้ําทวมขังและระบบ ไปทางทิศตะวันตก ถึงทอระบายน้ําเดิม - ความพึงพอใจ  -เพื่อแกไขปญหา

ระบายน้ําไดดีขึ้น กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ของประชาชนไม น้ําทวมขัง

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ นอยกวารอยละ80

ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. 
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ

67.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

7 โครงการกอสรางทอ -  เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 552,000     -     -     - รอยละ80ของ -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น  -แกไขปญหาความ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ประปา 1/3 โดยเริ่มกอสรางจากซอยประปา ระบบระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวมขัง เดือดรอนของ

ซอยประปา 1/3 -  เพื่อแกไขปญหา 1 ไปทางทิศใต  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ดีขึ้น -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น ประชาชน

น้ําทวมขังและระบบ อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก - ความพึงพอใจ  -เพื่อแกไขปญหา

ระบายน้ําไดดีขึ้น ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ของประชาชนไม น้ําทวมขัง

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก นอยกวารอยละ80

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 240.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสรางทอ -  เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 506,000     -     -     - รอยละ80ของ -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น  -แกไขปญหาความ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ประปา 1/5 โดยเริ่มกอสรางจากซอยประปา ระบบระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวมขัง เดือดรอนของ

ซอยประปา 1/5 -  เพื่อแกไขปญหา 1 ไปทางทิศใต  กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ดีขึ้น -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น ประชาชน
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

น้ําทวมขังและระบบ อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก - ความพึงพอใจ  -เพื่อแกไขปญหา

ระบายน้ําไดดีขึ้น ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร ของประชาชนไม น้ําทวมขัง

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก นอยกวารอยละ80

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 220.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

9 โครงการกอสรางทอ -   เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 423,000     -     -     - รอยละ80ของ -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น  -แกไขปญหาความ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ปฏิพงษ (ฝงทิศตะวันตก) โดยเริ่มกอสราง ระบบระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวมขัง เดือดรอนของ

ปฏิพงษ(ฝงทิศตะวันตก) -  เพื่อแกไขปญหา ทอระบายน้ําเดิม ไปทางทิศเหนือ กอสราง ดีขึ้น -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น ประชาชน

น้ําทวมขังและระบบ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด - ความพึงพอใจ  -เพื่อแกไขปญหา

ระบายน้ําไดดีขึ้น Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ ของประชาชนไม น้ําทวมขัง

ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. นอยกวารอยละ80

ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ

 184.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

10 โครงการกอสรางถนน - เพื่อกอสรางถนนใหได -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 103,000     -     -     - รอยละ 10 ของ -มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ค.ส.ล.พรอมทอระบาย มาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนสมหวัง-สังวาลย อุบัติเหตุลดลง -อุบัติเหตุจากการใชถนน เดือดรอนของ

น้ํา ค.ส.ล. ถนน - เพื่อความสะดวก ซอย 4 โดยเริ่มกอสรางจากหลังอาดัมส - รอยละ80ของ ลดลง ประชาชน

สมหวังสังวาลย ซอย 4 ในการสัญจรไป - มา ไปทางทิศใต กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง ระบบระบายน้ํา -ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

2.00 เมตร ยาวประมาณ 30.00  เมตร  ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง

หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไมนอยกวา - ความพึงพอใจ -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

60.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับเรียบ ของประชาชนไม -ลดปญหาน้ําทวมขัง

ไหลทางลูกรังกวาง ตามสภาพ  พรอม นอยกวารอยละ80 -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3

ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ

30.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

11 โครงการกอสรางทอ - เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 517,000     -     -     - รอยละ80ของ -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น  -แกไขปญหาความ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ศาลเจา(ฝงทิศเหนือ)โดยเริ่มกอสรางจาก ระบบระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวมขัง เดือดรอนของ

ศาลเจา (ฝงทิศเหนือ) - เพื่อแกไขปญหา ถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวันออก ดีขึ้น -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น ประชาชน

น้ําทวมขังและระบบ (ถึงสะพาน) กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - ความพึงพอใจ  -เพื่อแกไขปญหา
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ระบายน้ําไดดีขึ้น อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ของประชาชนไม น้ําทวมขัง

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร นอยกวารอยละ80

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ยาวประมาณ 225.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

12 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อกอสรางถนนค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยคุมใหม 274,000     -     -     -  รอยละ10 ของ -  มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ค.ส.ล. ซอยคุมใหม ใหไดมาตรฐาน โดยเริ่มกอสรางจากถนนเลี่ยงเมืองไปทาง อุบัติเหตุลดลง - อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของ

- เพื่อความสะดวกในการ ทิศตะวันออก กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาด - ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง ประชาชน

สัญจรไป - มา กวาง3.50 เมตร ยาวประมาณ 140.00 ม. ของผูใชถนนไม - ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา นอยกวารอยละ80 สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง

490.00 ตารางเมตร พื้นทางเดิมปรับเรียบ

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

13 โครงการกอสรางทอ -   เพื่อกอสรางทอ -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 1,023,000   -     -     - รอยละ80ของ -ระบบการระบายน้ําดีขึ้น  -แกไขปญหาความ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําใหไดมาตรฐาน ประพัทธพัฒนา โดยเริ่มกอสรางจากถนน ระบบระบายน้ํา -ลดปญหาน้ําทวมขัง เดือดรอนของ

ถนนประพัทธพัฒนา -  เพื่อแกไขปญหา ราษฎรธุรกิจ ไปทางทิศตะวันตกถึงถนน ดีขึ้น -ลดปญหาน้ํากลิ่นเหม็น ประชาชน

น้ําทวมขังและระบบ อํามาตย กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. - ความพึงพอใจ  -เพื่อแกไขปญหา

ระบายน้ําไดดีขึ้น อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ของประชาชนไม น้ําทวมขัง
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร นอยกวารอยละ80

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 310.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

14 โครงการกอสรางถนน - เพื่อกอสรางถนนใหได -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 499,000     -     -     - รอยละ 10 ของ -มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ค.ส.ล.พรอมทอระบาย มาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนางองคการโทรศัพท อุบัติเหตุลดลง -อุบัติเหตุจากการใชถนน เดือดรอนของ

น้ําค.ส.ล. ถนนหนา - เพื่อความสะดวก  (TOT) โดยเริ่มกอสรางจาก ประพัทธพัฒนา - รอยละ80ของ ลดลง ประชาชน

องคการโทรศัพท (TOT) ในการสัญจรไป - มา ไปทางทิศใตถึงถนนสุขาภิบาล 1 กอสราง ระบบระบายน้ํา -ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

ถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง

ประมาณ 53.00  เมตร หนา 0.15 เมตร - ความพึงพอใจ -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

หรือพื้นที่ค.ส.ล. ไมนอยกวา 265.00 ตาราง ของประชาชนไม -ลดปญหาน้ําทวมขัง

เมตร พื้นทางเดิมปรับเรียบไหลทางลูกรัง นอยกวารอยละ80 -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

กวาง ตามสภาพ พรอมกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร 



11

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 106.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

15 โครงการกอสรางถนน - เพื่อกอสรางถนนใหได -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 1,233,000   -     -     - รอยละ 10 ของ -มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ค.ส.ล.พรอมทอระบาย มาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย 1 อุบัติเหตุลดลง -อุบัติเหตุจากการใชถนน เดือดรอนของ

น้ํา ค.ส.ล.ถนนเอี่ยม- - เพื่อความสะดวก (ชวงที่ 2) โดยเริ่มกอสรางจากทอระบายน้ํา - รอยละ80ของ ลดลง ประชาชน

ประเสริฐ ซอย 1 ในการสัญจรไป - มา เดิมไปทางทิศเหนือ กอสรางถนน ค.ส.ล. ระบบระบายน้ํา -ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

(ชวงที่ 2) ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง

90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ - ความพึงพอใจ -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 270.00 ตารางเมตร ของประชาชนไม -ลดปญหาน้ําทวมขัง

พื้นทางเดิมปรับเรียบไหลทางลูกรังกวาง นอยกวารอยละ80 -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

ตามสภาพพรอม กอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 470.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

16 โครงการกอสรางถนน  - เพื่อกอสรางถนนค.ส.ล. -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ 392,000     -     -     -  รอยละ10 ของ -  มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ ใหไดมาตรฐาน ซอย 15 โดยเริ่มกอสรางจากถนนเจนจบทิศ อุบัติเหตุลดลง - อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของ

ซอย 15 - เพื่อความสะดวกในการ ไปทางทิศตะวันตก กอสรางถนน ค.ส.ล. - ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง ประชาชน

สัญจรไป - มา ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาวประมาณ ของผูใชถนนไม - ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

200.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ นอยกวารอยละ80 สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง

ค.ส.ล.ไมนอยกวา 700.00 ตารางเมตร 

พื้นทางเดิมปรับเรียบไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

17 โครงการกอสรางถนน - เพื่อกอสรางถนนใหได -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 454,000     -     -     - รอยละ 10 ของ -มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา มาตรฐาน ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ  ซอย 16 อุบัติเหตุลดลง -อุบัติเหตุจากการใชถนน เดือดรอนของ

ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ - เพื่อความสะดวก โดยเริ่มกอสรางจากถนนเจนจบทิศไปทาง - รอยละ80ของ ลดลง ประชาชน

ซอย 16 ในการสัญจรไป - มา ทิศตะวันออก  กอสรางถนน  ค.ส.ล. ระบบระบายน้ํา -ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

ขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาวประมาณ ดีขึ้น สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง

140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ - ความพึงพอใจ -ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 210.00 ตารางเมตร ของประชาชนไม -ลดปญหาน้ําทวมขัง

พื้นทางลูกรังบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวาง นอยกวารอยละ80 -ลดปญหาน้ําสงกลิ่นเหม็น

ตามสภาพพรอม กอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร 

บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร 
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก 

ยาวประมาณ 140.00 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

18 โครงการปรับปรุง  - เพื่อกอสรางถนนค.ส.ล. -ทําการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเจริญสุข 2 415,000     -     -     -  รอยละ10 ของ -  มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ผิวจราจร ใหไดมาตรฐาน โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อุบัติเหตุลดลง - อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของ

ถนนเจริญสุข 2 - เพื่อความสะดวกในการ ทับผิวจราจรเดิม โดยเริ่จากถนนโนนสวาง - ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง ประชาชน

สัญจรไป - มา ไปทางทิศตะวันออก กวางเฉลี่ย 2.80-3.00 ของผูใชถนนไม - ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

เมตร ความยาวประมาณ 357.00 เมตร  นอยกวารอยละ80 สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง

หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟลท

ติกคอนกรีต  ไมนอยกวา  1,035.00 

ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

19 โครงการปรับปรุง  -เพื่อกอสรางถนนค.ส.ล. -ทําการปรับปรุงผิวจราจร ถนนเจริญสุข 3 256,000     -     -     -  รอยละ10 ของ -  มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ผิวจราจร ใหไดมาตรฐาน โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อุบัติเหตุลดลง - อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของ

ถนนเจริญสุข 3 - เพื่อความสะดวกในการ ทับผิวจราจรเดิม โดยเริ่จากถนนโนนสวาง - ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง ประชาชน

สัญจรไป - มา ไปทางทิศตะวันออก กวางเฉลี่ย 2.80-3.00  ของผูใชถนนไม - ประชาชนไดรับความ  -เพื่อแกไขปญหา

เมตร ความยาวประมาณ 220.00 เมตร  นอยกวารอยละ80 สะดวกในการสัญจรไป-มา น้ําทวมขัง

หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร หรือพื้นที่ปูแอสฟลท

ติกคอนกรีต ไมนอยกวา 638.00 ตารางเมตร
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

20 โครงการปรับปรุง  - เพื่อกอสรางถนนค.ส.ล. -ทําการปรับปรุงผิวจราจร ถนนโนนสวาง 1,849,000   -     -     -  รอยละ10 ของ -  มีถนนที่ไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ผิวจราจร ถนนโนนสวาง ใหไดมาตรฐาน โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต อุบัติเหตุลดลง - อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของ

- เพือความสะดวกในการ ทับผิวจราจรเดิมโดยเริจากถนนสุขาภิบาล2 - ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง ประชาชน

สัญจรไป - มา ไปทางทิศตะวันออก กวางเฉลีย 3.70-4.00 ของผูใชถนนไม - ประชาชนไดรับความ  -เพือแกไขปญหา

เมตร ความยาวประมาณ 1,200.00 เมตร  นอยกวารอยละ80 สะดวกในการสัญจรไป-มา นําทวมขัง

หนาเฉลีย0.05 เมตร หรือพืนทีปูแอสฟลทติก

คอนกรีต ไมนอยกวา 4,620.00 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

21 โครงการกอสรางถนน  - เพือกอสรางถนนค.ส.ล. -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนบานเกิง 280,000     -     -     -  รอยละ10 ของ -  มีถนนทีไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ค.ส.ล. ถนนบานเกิง ใหไดมาตรฐาน ซอย 12(ชวงที 2) โดยเริมกอสรางจากถนน อุบัติเหตุลดลง - อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของ

ซอย 12 (ชวงที 2) - เพือความสะดวกในการ ค.ส.ล. เดิมไปทางทิศตะวันออก กอสรางถนน - ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง ประชาชน

สัญจรไป - มา  ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ ของผูใชถนนไม - ประชาชนไดรับความ  -เพือแกไขปญหา

125.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนที นอยกวารอยละ80 สะดวกในการสัญจรไป-มา นําทวมขัง

ค.ส.ล.ไมนอยกวา500.00ตารางเมตร พืนทาง

เดิมปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

22 โครงการกอสรางถนน  - เพือกอสรางถนนค.ส.ล. -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยกกแดง 6 168,000     -     -     -  รอยละ10 ของ -  มีถนนทีไดมาตรฐาน  -แกไขปญหาความ

ค.ส.ล. ซอยกกแดง 6 ใหไดมาตรฐาน (ศูนยปฏิบัติธรรม) โดยเริมกอสรางจากถนน อุบัติเหตุลดลง - อุบัติเหตุจากการ เดือดรอนของ

(ศูนยปฏิบัติธรรม) - เพือความสะดวกในการ เลียงเมืองไปทางทิศตะวันออก กอสรางถนน - ความพึงพอใจ ใชถนนลดลง ประชาชน

สัญจรไป - มา  ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ ของผูใชถนนไม - ประชาชนไดรับความ  -เพือแกไขปญหา

100.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร หรือพืนที นอยกวารอยละ80 สะดวกในการสัญจรไป-มา นําทวมขัง
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนในการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ค.ส.ล.ไมนอยกวา300.00ตารางเมตร พืนทาง

เดิมปรับเรียบไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาลกําหนด

รวม 15,475,000 -     -     
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)

กองชาง
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

(เพิ่มเติม)

กองชาง

(เพิ่มเติม)



27

หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิ่มเติม)

กองชาง

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

(เพิมเติม)

กองชาง

(เพิมเติม)

กองชาง

(เพิมเติม)
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ ในการเปลี่ยนแปลงและ

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม

1 โครงการติดตามและ - เพื่อติดตามและตรวจ - การวิเคราะหปริมาณและองค 50,000       50,000       50,000       -ลดมลพิษจากขยะ - ติดตามและตรวจ - เนื่องจากสถานีกําจัด

ประเมินผลการ คุณภาพและสิ่งแวดลอม ประกอบของขยะมูลฝอย มูลฝอยที่เกิดขึ้นได คุณภาพสิ่งแวดลอม ขยะมูลฝอยและ

ดําเนินงานจัดการ จากการดําเนินงาน - การวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ไมนอยกวารอยละ 90 จากการดําเนินงาน สิ่งปฏิกูลมีกรณีขอรอง

ขยะมูลฝอยและ จัดการขยะมูลฝอยและ และน้ําผิวดิน - ความพึงพอใจของผูที่ จัดการขยะมูลฝอย เรียนเกิดขึ้นจึงเพิ่มความ

สิ่งปฏิกูล สิ่งปฏิกูล - การวิเคราะหคุณภาพสิ่ง อยูอาศัยรอบสถานที่ และสิ่งปฏิกูล ถี่ในการตรวจวิเคราะห

แวดลอมอื่นที่เกี่ยวของจากการ กําจัดขยะมูลฝอยและ -เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อ

ดําเนินงาน จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลไมนอยกวา ระบบการจัดการ ใหเกิดความเชื่อมั่นใน

และสิ่งปฏิกูล รอยละ 80 ขยะมูลฝอยและ เรื่องมาตรการควบคุม

สิ่งปฏิกูล และลดผลกระทบดาน

ขอความใหม ขอความใหม ขอความใหม สิ่งแวดลอม

150,000     150,000     150,000     

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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รวม 150,000 150,000 150,000
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หนวยงาน

ที่รับ

ผิดชอบ

กองชาง

แกไข

หนาที่

3-38

โครงการ

ที่  6
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ขอความเดิม

1 โครงการสงเคราะห  - เพือเปนการชวยเหลือ  -กลุมคนพิการ ทัง39ชุมชน 6,336,000   -     -     รอยละ90ของ  -คนพิการไดรับการดูแล ตามหนังสือดวนทีสุดที 

เบียยังชีพคนพิการ สงเคราะหแกคนพิการให คนพิการทีมี สวัสดิการเบียยังชีพ มท 0891.3/ว3609 

ไดรับการดูแลดาน บัตรคนพิการ  -คนพิการไดรับการชวย แนวทางการจายเงินเบียความ

สวัสดิการเบียยังชีพอยาง ไดรับเบียยังชีพ เหลือเปนการบรรเทาความ พิการ ตามระเบียบกระทรวง

เทาเทียมเปนขวัญและ เดือดรอนเบืองตน มหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ

กําลังใจใหคนพิการใหได  -คนพิการมีขวัญกําลังใจ การจายเงินเบียความพิการให

รับสิทธิประโยชนจาก คนพิการขององคกรปกครอง

ภาครัฐ สวนทองถิน พ.ศ.2553

ขอความใหม (ฉบับที 2) พ.ศ.2559

7,300,000   ทําใหมีคนพิการเพิมขึนเปน

จํานวนมากและทําให

งบประมาณไมเพียงพอใน

การเบิกจายใหแกคนพิการ

รวม 7,300,000  -     -     

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.1 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี
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หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก

กอง

สวัสดิการสังคม

(เปลียนแปลง

แผนพัฒนาสามป

(พ.ศ.2560-

2562) แกไข/

เปลียนแปลง/

เพิมเติม ฉบับที1

หนาที 14

โครงการที 5)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการกอสรางรั้วรอบ  -เพื่อกอสรางรั้วรอบบริเวณ  -กอสรางรั้วรอบบริเวณศูนย 700,000  -     -     จํานวน  -เกิดความปลอดภัยในชีวิต เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง) 1 แหง และทรัพยสิน ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

(บานเกิ้ง) (บานเกิ้ง) รายละเอียดตามแบบแปลนที่  -เกิดความเปนระเบียบ ในการกอสรางอาคารศูนย

เทศบาลกําหนด เรียบรอย เปนสัดสวน พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง)

แหงใหมและจําเปนจะตองมีการ

กอสรางรั้วรอบบริเวณอาคาร

เพื่อความเปนความปลอดภัย

สําหรับเด็กและทรัพยสินของ

ทางราชการ

2 โครงการกอสรางเสาธง  -เพื่อกอสรางเสาธงศูนย  -กอสรางรอบบริเวณศูนยพัฒนา 50,000    -     -     จํานวน  -เด็กเล็กเกิดการเรียนรูความ  -เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง) เด็กเล็ก 1 รายละเอียดตาม 1 แหง จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา ไดรับการจัดสรรงบประมาณ

(บานเกิ้ง) แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด และพระมหากษัตริย ในการกอสรางอาคารศูนย

 -เด็กเล็กไดรับการฝกการ พัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง)

เขาแถวเคารพธงชาติ แหงใหมและยังไมมีเสาธงชาติ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ จําเปนการเพิ่มเติม

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

3 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  - เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับ 95,600    จํานวน  - เพิ่มประสิทธิภาพในการ  - เนื่องจากคอมพิวเตอรที่ใชใน

พรอมปริ้นเตอร ในทํางาน สํานักงาน (จอขนาดไมนอยกวา 4 ชุด ปฏิบัติงาน ปจจุบันเปนทรัพยสินของทาง

18.5 นิ้ว) จํานวน 4 เครื่อง  -มีเครื่องคอมพิวเตอรและ โรงพยาบาลจะมีการสงกลับคืน

เครื่องละ 16,000 บาท เครื่องพิมพที่เพียงพอตอการ ใหโรงพยาบาลบานไผจึงมีความ

เปนเงิน 64,000 บาท ปฏิบัติงาน จําเปนในการจัดซื้อเครื่องคอม

 - เครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ชนิด  - บันทึกขอมูลผูปวยที่มา พิวเตอร และเครื่องพิมพมา

LED ขาวดํา (30หนา/นาท)ี รับบริการตรวจสุขภาพ ใชงานแทนของเดิม

จํานวน3 เครื่องๆละ 7,900บาท

 - เครื่องพิมพ Multifunction

แบบฉีดหมึก (InkJet) จํานวน

1 เครื่อง ราคา 7,900 บาท

รวม 845,600 -     -     
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กอง

การศึกษา

(เพิ่มเติม)

กอง

การศึกษา

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กอง

สาธารณสุขฯ

(เพิ่มเติม)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

1 โครงการจัดซื้อกลอง  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  -จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 70,000       -     -     จํานวน -มีเครื่องมือเครื่องใชเพียงพอ  -กลองไมเพียงพอสําหรับ กอง

ถายภาพนิ่งระบบ การถายภาพกิจกรรม ชนิดเปลี่ยนเลนสได (DSLR) ขนาดความ 1 ตัว สําหรับการปฏิบัติงานดาน การปฏิบัติงานดานประชา- วิชาการฯ

ดิจิตอลชนิด DSLR โครงการตางๆ ของ ละเอียดไมนอยกวา 18 ลานพิกเซล การประชาสัมพันธ สัมพันธ(เนื่องจากกลองที่มี (เพิ่มเติม)

เทศบาลเมืองบานไผ จํานวน 1 ตัว ราคา 70,000บาท  -การประชาสัมพันธกิจรรม อยูบางตัวเสื่อมสภาพ) ดวย

โครงการตางๆของเทศบาล มีการใชงานอยูตลอดเวลา 

มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับมีอายุการใช

- ประชาชนเขาถึงขอมูลขาว งานที่นานมากแลว)

สารดวยสื่อที่นาสนใจ 

ประทับใจมากขึ้น

2 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 37,800       -     -     คอมพิวเตอร  -มีเครื่องมือที่เหมาะสมใน  -เนื่องจากคอมพิวเตอรและ กอง

คอมพิวเตอร พรอม ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไมนอย  1 เครื่อง การปฏิบัติงาน เครื่องพิมพมีไมเพียงพอตอ วิชาการฯ

เครื่องพิมพ กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิ- การปฏิบัติงานของพนักงาน (เพิ่มเติม)

ราคา 22,000 บาท 2 เครื่อง ภาพมากยิ่งขึ้น จึงตองจัดหาเพื่อใหเหมาะสม

 -จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction ในการปฏิบัติงาน

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่องๆ

ละ 7,900 บาท เปนเงิน 15,800 บาท

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใตหลักธรรมาภิบาล
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

3 โครงการจัดซือโตะ  -เพือใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซือโตะทํางานพรอมเกาอี 30,000       -     -     จํานวน  -มีโตะทํางานสําหรับการ  -เนืองจากโตะและเกาอี กอง

ทํางานพรอมเกาอี จํานวน 2 ชุดๆ ละ 15,000 บาท 2 ชุด ปฏิบัติงาน ทํางานมีไมเพียงพอตอการ วิชาการฯ

 -เกิดความเปนระเบียบ ปฏิบัติของพนักงาน จึงตอง (เพิมเติม)

ระเบียบรอยของทีทํางาน จัดหาเพือใหเหมาะสมใน

การปฏิบัติงาน

4 โครงการจัดซือ  -เพือรองรับการใชงาน  -จัดซือเครืองคอมพิวเตอรโนตบุค 114,000  -  - เครือง  -ใหองคกรปกครองสวนทอง  -เพือรองรับการใชงานระบบ สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอร ระบบศูนยขอมูลบุคลากร สําหรับงานประมวลผล* แบบที 2 คอมพิวเตอร ถินบันทึกขอมูลในทะเบียน ศูนยขอมูลบุคลากรทองถิน (เพิมเติม)

เครืองปรินเตอร ทองถินแหงชาติ จํานวน 1 เครือง ราคา 21,000 บาท 3 เครือง ประวัติ(ก.พ.7)ของขาราชการ แหงชาติ ตามนโยบายกรม

และเครืองสํารองไฟ ตามนโยบายกรมสงเสริม  -จัดซือเครืองคอมพิวเตอร สําหรับงาน เครืองพิมพ และลูกจางประจําใหถูกตอง สงเสริมการปกครองทองถิน

การปกครองทองถิน ประมวลผลแบบที1 (จอขนาดไมนอยกวา 4 เครือง และเปนปจจุบันเพือพรอม  -เนืองจากไมเพียงพอตอ

 -เพืออํานวยความสะดวก 18.5 นิว) 2 เครือง ราคา 22,000 บาท เครืองสํารองไฟ การใชงาน การใชงาน 

ในการปฏิบัติงานใหเกิด เปนเงิน 44,000 บาท 3 เครือง  -ใหองคกรปกครองสวนทอง

ความสะดวก รวดเร็ว  -จัดซือเครืองพิมพ Multifuntion ถินสแกนทะเบียนประวัติของ

 -เพือสํารองไฟฟาสําหรับ  แบบฉีดหมึก (Injet) จํานวน 4 เครืองๆ ขาราชการและลูกจางประจํา

เครืองคอมพิวเตอร กรณี ละ 7,900 บาท เปนเงิน 31,600 บาท ทุกคนในรูปแบบไฟลPDFแลว

เกิดกระแสไฟฟาขัดของ  -จัดซือเครืองสํารองไฟ ขนาด 1 kVA นํามาในวันเขารับการฝก

หรือไฟฟาดบ (630 Watts)จํานวน 3 เครือง ๆ ละ อบรม หรือเตรียมเปนขอมูล

5,800 บาท เปนเงิน 17,400 บาท อางอิงสําหรับบันทึกขอมูล

เขาระบบฯ

 - เพิมประสิทธิภาพและ

อํานวยความสะดวก

 -สามารถสํารองขอมูลเครือง

คอมพิวเตอรไมใหเกิดความ

เสียหาย
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

5 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อจายน้ําไปยังหองน้ํา  -จัดซื้อเครื่องปมน้ําแรงดันคงที่ 10,000        -  - จํานวน  -สามารถปมน้ําเพื่อจายน้ํา เนื่องจากของเดิมมีอายุ สํานักปลัดฯ

ปมน้ํา ตางๆ ภายในอาคาร ขนาด 350 วัตต มอเตอร 350 วัตต 1 เครื่อง ไปยังหองน้ําตาง ๆ การใชงานมานาน (เพิ่มเติม)

สํานักงานเทศบาลเมือง จํานวน 1 เครื่อง  -ทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด ทําใหเครื่องชํารุด

บานไผ และเสียคาใชจายในการ

ซอมแซมบอยครั้ง

6 โครงการจัดซื้อตูเหล็ก  -เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสาร  -จัดซื้อตูเหล็กบานเลื่อนกระจก 7,000        -     -        จํานวน   -การจัดเก็บเอกสาร มีความ  -เนื่องจากตูเก็บเอกสารของ สํานักปลัดฯ

บานเลื่อนกระจก ตางๆ ใหเปนระเบียบ ขนาด 5 ฟุต  จํานวน 1 หลัง 1 หลัง เปนระเบียบ เรียบรอย เดิมมีอายุการใชงานมานาน (เพิ่มเติม)

เรียบรอย สะดวกตอการ  -สะดวกตอการคนหา ทําใหครุภัณฑเสื่อมสภาพตาม

ใชงาน และใชงาน อายุการใชงาน จึงจําเปนตอง 

จัดซื้อใหม

7 โครงการจัดซื้อเสา  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  -จัดซื้อเสาสงวิทยุแมขายศูนยไผทอง 50,000       -     -     จํานวน   -เพิ่มประสิทธิภาพและ เนื่องจากศูนยเดิมยังไมได สํานักปลัดฯ

สงวิทยุแมขายศูนย การปฏิบัติงานของเจาหนา จํานวน 1 เสา ขนาดความสูง 24 เมตร 1 เสา อํานวยความสะดวกใน ติดตั้งเสาสงวิทยุแมขาย (เพิ่มเติม)

ไผทอง ที่ฝายปองกันฯและเจาหนา การปฏิบัติงานของ

ที่เทศบาล เจาหนาที่ฝายปองกันฯ

 -สามารถแจงเหตุเกิด

สาธารณภัยไดทันเวลา

8 โครงการจางเหมา - เพื่อบํารุงรักษาใหเครื่อง เปลี่ยนเครื่องยนตรถตักหนา ขุดหลัง 250,000      -  - จํานวน - มีเครื่องจักรกลที่พรอมใช  -รถตักหนาขุดหลัง หมายเลข กองชาง

เปลี่ยนเครื่องยนต จักรกลอยูในสภาพดีพรอม หมายเลขทะเบียน ตค - 3492 1 ครั้ง งานสําหรับใหบริการ ทะเบียน ตค-3492 มีอายุ (เพิ่มเติม)

รถตักหนาขุดหลัง ใชงาน ขนาด 99 แรงมา ประชาชนในการดําเนิน การใชงานประมาณ 6 ป 

หมายเลขทะเบียน การฝงกลบขยะมูลฝอย มีสภาพเครื่องยนตชํารุด

ตค - 3492 - ประชาชนไดรับการ มีความจําเปนตองซอมแซม

บริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหอยูในสภาพพรอม

ใชงาน
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9 โครงการจางเหมา - เพื่อบํารุงรักษาให  -เสริมเพลาพรอมระบบเกียรรถบรรทุก 350,000      -  - จํานวน - มีรถบรรทุกที่พรอมใช - รถบรรทุก 10 ลอ กองชาง

เสริมเพลา พรอม รถบรรทุกอยูในสภาพดี 10 ลอ หมายเลขทะเบียน 82 - 8361 1 ครั้ง งานสําหรับใหบริการ หมายเลขทะเบียน 82-8361 (เพิ่มเติม)

ระบบเกียรรถบรรทุก พรอมใชงานและเพิ่ม ประชาชนในการดําเนิน มีอายุการใชงานประมาณ 

10 ลอ หมายเลข ประสิทธิภาพในการใชงาน การขนสงดินเพื่อฝงกลบ 16 ป สภาพเพลาและระบบ

ทะเบียน 82 - 8361 ขยะมูลฝอย เกียรชํารุดมีความจําเปนตอง

- ประชาชนไดรับบริการ เสริมเพลาพรอมระบบเกียร

ที่มีประสิทธิภาพ และซอแซมเพื่อใหอยูใน

สภาพพรอมใชงาน

10 โครงการจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อใชในงานรักษา  -จัดซื้อเครื่องชารจแบตเตอรี่ 12,000        -  - จํานวน  -เครื่องจักรและรถยนต เนื่องจากรถที่ใชปฏิบัติงาน กอง

ชารจแบตเตอรี่ ความสะอาดและบํารุง 100 แอมป จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง ที่ใชในงานรักษาความสะอาด รักษาความสะอาดมีจํานวน สาธารณสุขฯ

รักษาสภาพเครื่องจักรกล ไดมีการดูแลอยางสม่ําเสมอ หลายคันและในขณะปฏิบัติ (เพิ่มเติม)

และรถยนตที่ใชในงาน เปนการยืดอายุการใชงาน งานบางครั้งรถสตารทไมติด

รักษาความสะอาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ทําใหตองมีเครื่องชารท

ทํางานมากขึ้น แบตเตอรี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิ-

ภาพในการปฏิบัติ

11 โครงการจัดซื้อพัดลม  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน  - จัดซื้อพัดลมติดฝาผนัง จํานวน 3 6,000         -  - จํานวน  -ประสิทธิภาพในการทํางาน  - เนื่องจากพัดลมที่ใชใน กอง

ติดฝาผนัง พรอม การทํางาน เครื่อง (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) 3 เครื่อง เพิ่มมากขึ้น ปจจุบันเปนทรัพยสินของทาง สาธารณสุขฯ

ติดตั้ง  -ประชาชนที่มารับบริการ โรงพยาบาลจะมีการรื้อกลับ (เพิ่มเติม)

ไดรับความสะดวก สบาย คืนจึงมีความจําเปนในการ

จัดซื้อพัดลมมาทดแทน
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12 โครงการจัดซื้อเครื่อง  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 112,000      -  - จํานวน  -ประสิทธิภาพในการทํางาน  -เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ กอง

ปรับอากาศพรอม ในการทํางาน ชนิดแขวนพรอมติดตั้ง (มีระบบฟอก 4 เครื่อง เพิ่มมากขึ้น สํานักงานชํารุดและไดเพิ่ม สาธารณสุขฯ

ติดตั้ง อากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู จํานวน  -ประชาชนที่มารับบริการได ประสิทธิภาพในการ (เพิ่มเติม)

2 เครื่องๆ ละ 26,000 บาท รับการบริการที่สะดวกสบาย ปฏิบัติงาน

รวมเปนเงิน 52,000 บาท  - เนื่องจากเครื่องปรับ

 - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด อากาศที่ใชในปจจุบันเปน

18,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่องๆ ละ ทรัพยสินของทางโรงพยาบาล

30,000 บาท รวมเปนเงิน 60,000 บาท จะมีการรื้อกลับคืนจึงมีความ

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) จําเปนตองจัดซื้อมาทดแทน

13 โครงการจัดซื้อพัดลม  - เพื่อใชปฏิบัติงานใน  -จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา 5,200         -  - จํานวน 2 ตัว  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ  - เนื่องจากพัดลมเดิมชํารุด กอง

อุตสาหกรรม 3 ขา โรงฆาสัตวมาตรฐาน ขนาด 25 นิ้ว จํานวน 2 ตัว  ปฏิบัติงาน และไมสามารถซอมไดและ สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบานไผ  -ทดแทนของเดิมที่ชํารุด เพื่มเพิ่มประสิทธิภาพในการ (เพิ่มเติม)

ปฏิบัติงาน

14 โครงการจัดซื้อ  -เพื่อใชในการเก็บเอกสาร  -จัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน จํานวน 2 ตู 11,000        -  - จํานวน 2 ตู  -มีการเก็บเอกสารที่เปน  -เนื่องจากตูเก็บเอกสารมี กอง

ตูเหล็ก 2 บาน และวัสดุที่ใชในการปฏิบัติ (ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) ระเบียบ สะดวกในการคนหา ไมเพียงพอสําหรับการจัดเก็บ สาธารณสุขฯ

งานรักษาความสะอาด  -ทรัพยสินของทางราชการ เอกสาร จึงควรมีการจัดซื้อ (เพิ่มเติม)

มีการเก็บรักษาที่ปลอดภัย ตูเก็บเอกสาร เพื่อใหมีความ

 -ประสิทธิภาพในการ ปลอดภัยตอการเก็บรักษา

ทํางานเพิ่มมากขึ้น เอกสารของทางราชการ
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และความเปนระเบียบ

เรียบรอย

15 โครงการจัดซื้อ  -เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 71,400       -     -     คอมพิวเตอร  -มีเครื่องมือที่เหมาะสมใน  -เนื่องจากคอมพิวเตอรและ กองชาง

คอมพิวเตอร ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไมนอย  2 เครื่อง การปฏิบัติงาน เครื่องพิมพมีไมเพียงพอตอ (เพิ่มเติม)

เครื่องปริ๊นเตอร กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ เครื่องพิมพ  -การปฏิบัติงานมีประสิทธิ- การปฏิบัติงานของพนักงาน

และเครื่องสํารองไฟ ราคา22,000 บาท เปนเงิน 44,000บาท 2 เครื่อง ภาพมากยิ่งขึ้น จึงตองจัดหาเพื่อใหเหมาะสม

 -จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction เครื่องสํารองไฟ ในการปฏิบัติงาน

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 2 เครื่องๆ 2 เครื่อง

ละ 7,900 บาท เปนเงิน 15,800 บาท

 -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA

(630 Watts) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

5,800 บาท เปนเงิน 11,600 บาท

16 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อใชในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน 29,900       -     -     คอมพิวเตอร  -มีเครื่องมือที่สามารถ  -เนื่องจากคอมพิวเตอรและ กองคลัง

คอมพิวเตอร พรอม  -เพื่อทดแทนเครื่องคอม- ประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาดไมนอย  1 เครื่อง รองรับกับเทคโนโลยีและการ เครื่องพิมพมีไมเพียงพอตอ (เพิ่มเติม)

เครื่องพิมพ พิวเตอรที่มีอายุการใชงาน กวา 18.5 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ สื่อสารในปจจุบันไดอยาง การปฏิบัติงานของพนักงาน

เกินกวา 10 ป ที่ชํารุดและ ราคา 22,000 บาท 1 เครื่อง มีประสิทธิภาพ จึงตองจัดหาเพื่อใหเหมาะสม

เสื่อมสภาพ  -จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction  -มีเครื่องมือเพียงพอกับ ในการปฏิบัติงาน

แบบฉีดหมึก (Inkjet) จํานวน 1 เครื่องๆ ปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น

ราคา 7,900 บาท
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(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

17 โครงการจัดซื้อ  -เพื่อสํารองไฟฟาสําหรับ  -จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA 11,600       -     -     จํานวน  -สามารถสํารองขอมูล  -เนื่องจากตองมีเครื่อง กอง

เครื่องสํารองไฟ เครื่องคอมพิวเตอร กรณี (630 Watts) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 2 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรไมให สํารองไฟไว กรณีเกิดกระแส สวัสดิการฯ

เกิดกระแสไฟฟาขัดของ 5,800 บาท เปนเงิน 11,600 บาท เกิดความเสียหาย ไฟฟาขัดของ (เพิ่มเติม)

หรือไฟฟาดับ  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน

18 โครงการจัดซื้อ  -เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน 46,000       -     -     จํานวน  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ  -เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ กอง

เครื่องปรับอากาศ ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 2 เครื่อง ปฏิบัติงาน มีอายุการใชงานมาก และ วิชาการฯ

แบบแยกสวน มากยิ่งขึ้น 13,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ  -อุณหภูมิหองในที่ทํางาน ชํารุดเสียหาย จึงตองจัดหา (เพิ่มเติม)

ชนิดแขวน 23,000 บาท เปนเงิน 46,000 บาท มีความเหมาะสม เครื่องใหมมาทดแทนเครื่อง

(มีระบบฟอกอากาศ) พรอมติดตั้ง เดิมที่ชํารุด

ขอความเดิม ขอความเดิม

19 โครงการจัดซื้อโตะ  -เพื่อใชสําหรับปฏิบัติงาน  -จัดซื้อโตะทํางาน ขนาด 152.4(W) x  "30,000 -     -     2 ชุด  -เกิดความเปนระเบียบ  -เนื่องจากโตะและเกาอี้ สํานักปลัดฯ

ทํางานพรอมเกาอี้ ตรวจเอกสารงานตางๆ 76.2(D) x 75(H) ซม. พรอมเกาอี้ เรียบรอย ทํางานมีไมเพียงพอตอการ (เปลี่ยนแปลง

จํานวน 2 ชุด จํานวน 2 ชุด  -มีโตะทํางานที่แข็งแรง ปฏิบัติงานมีไมเพียงพอตอ แผนพัฒนา

คงทนตอการใชงาน การปฏิบัติงานของพนักงาน สามป(พ.ศ.

ขอความใหม ขอความใหม จึงตองจัดหาเพื่อใหเหมาะสม 2560-2562)

 -จัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอี้ 35,000       ในการปฏิบัติงาน หนา 3-111

จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 17,500 บาท โครงการ 14)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 11 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2560 ป 2561 ป 2562 (KPI) จะไดรับ การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป หลัก

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 11.1 การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

รวม 1,258,900  -     -     
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