
งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4



 

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 4 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น          

พ.ศ.2548 หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังเปนอยางย่ิงวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.25 60-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติมฉบับที่ 4 

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือที่ใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผตอไป 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

สารบัญ 
 

เรื่อง                          หนา  
 

1. บัญชีสรปุโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา        2 

-ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ     2 

                    และอนุรักษสิ่งแวดลอม เพ่ือการอาศัยที่ย่ังยืน 

-ยุทธศาสตรที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย  6 

ในชีวิตและทรัพยสิน 

-ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ  9 

 

 

*************************** 
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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 7         4,302,000     -        -          -        -          7           4,302,000     

รวม 7         4,302,000    -       -          -       -          7           4,302,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน

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

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 3         2,815,000     -        -          -        -          3           2,815,000     

รวม 4         3,115,000    -       -          -       -          4           3,115,000    

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล 12       4,927,900     -        -          -        -          12          4,927,900     

รวม 12       4,927,900    -       -          -       -          12         4,927,900    

รวมทั้งสิ้น 23       12,344,900  -       -          -       -          23         12,344,900  

รวม 3 ป

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4

ป 2560 ป 2561 ป 2562

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

1 โครงการกอสราง - เพื่อกอสรางทอระบาย -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 816,000     -      -      -  รอยละ 80 ของ  -ระบบการระบาย  -แกไขปญหาความเดือด

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน พรกุณา 2 โดยเริ่มกอสรางจาก ซอยแกวทรานี ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ําดีขึ้น รอนของประชาชน

ซอย พรกุณา 2 - เพื่อแกไขปญหา ไปทางทิศใต ทําการกอสรางทอระบายน้ํา -  ความพึงพอใจของ  -ลดปญหาน้ําทวม-  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา

น้ําทวมขังและสามารถ  ค.ส.ล. อัดแรงชั้น  3  ขนาด Ø 0.40 เมตร ประชาชนไมนอยกวา ขัง ทวมขัง

ระบายน้ําไดดีขึ้น  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร รอยละ 80  -ลดปญหาน้ําสง

 พรอมรางวี  ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก กลิ่นเหม็น

ทั้งสองขางยาวประมาณ 340.00 เมตร  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสราง - เพื่อกอสรางถนนพรอม  -ทําการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา 355,000     -      -      - รอยละ 10 ของ -มีถนนพรอมทอ -แกไขปญหาความเดือด

ถนน ค.ส.ล. พรอม ทอระบายน้ําใหได ค.ส.ล.ถนนบานเกิ้ง ซอย10/2 โดยเริ่มกอสราง อุบัติเหตุลดลง ระบายน้ําที่ได รอนของประชาชน

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มาตรฐาน จาก ถนนบานเกิ้งซอย 10 ไปทางทิศเหนือ - รอยละ 80 ของ มาตรฐาน  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ถนนบานเกิ้ง -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ทําการกอสรางถนนค.ส.ล.ขนาดกวาง2.00เมตร ระบบระบายน้ําดีขึ้น -อุบัติเหตุจากการ ทวมขัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

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 เหตุผลและความจําเปน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

ซอย 10/2 ขังและสามารถระบาย ยาวประมาณ 38.00 เมตร หนา 0.15 เมตร - ความพึงพอใจของ ใชถนนลดลง

น้ําไดดีขึ้น หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไมนอยกวา 76.00 ตารางเมตร ประชาชนไมนอย -ประชาชนไดรับ

- เพื่อความสะดวก พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตาม กวารอยละ 80 ความสะดวกในการ

ในการสัญจรไป - มา สภาพพรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง สัญจรไป-มา

ชั้น3 ขนาด Ø 0.40เมตรบอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ -ระบบระบายน้ํา

ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ดีขึ้น

ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ 130.00 -ลดปญหาน้ํา

เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล ทวมขัง

กําหนด -ลดปญหาน้ําสง

กลิ่นเหม็น

3 โครงการกอสรางทอ - เพื่อกอสรางถนนพรอม -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 1,152,000   -      -      - รอยละ 80 ของ -ระบบระบายน้ํา -แกไขปญหาความเดือด

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ทอระบายน้ําใหได บานเกิ้ง (ตอจากทอระบายน้ําเดิมฝงทิศตะวัน ระบบระบายน้ําดีขึ้น ดีขึ้น รอนของประชาชน

ถนนบานเกิ้ง(ตอจาก มาตรฐาน ออก)โดยเริ่มกอสรางจากทอระบายน้ําเดิมไปทาง - ความพึงพอใจของ -ลดปญหาน้ํา  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ทอระบายน้ําเดิม -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ทิศเหนือกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น ประชาชนไมนอย ทวมขัง ทวมขัง

ฝงทิศตะวันออก) ขังและสามารถระบาย 3 ขนาด Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ กวารอยละ 80 -ลดปญหาน้ําสง

น้ําไดดีขึ้น ประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ กลิ่นเหม็น

ยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ 349.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

4 โครงการกอสราง - เพื่อกอสรางถนนพรอม -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 195,000     -      -      - รอยละ 10 ของ -มีถนนพรอมทอ -แกไขปญหาความเดือด

ถนน ค.ส.ล.พรอม ทอระบายน้ําใหได ระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนเจนจบทิศ อุบัติเหตุลดลง ระบายน้ําที่ได รอนของประชาชน

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มาตรฐาน ซอย 8 (แยกที่ 1 ) โดยเริ่มกอสรางจาก ถนน- - รอยละ 80 ของ มาตรฐาน  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ซอยแยกถนน -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม เจนจบทิศ ซอย 8 ไปทางทิศเหนือทําการ ระบบระบายน้ําดีขึ้น -อุบัติเหตุจากการ ทวมขัง

เจนจบทิศ ซอย 8 ขังและสามารถระบาย กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร - ความพึงพอใจของ ใชถนนลดลง

(แยกที่ 1 ) น้ําไดดีขึ้น ยาวประมาณ 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ประชาชนไมนอย -ประชาชนไดรับ

- เพื่อความสะดวก หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไมนอยกวา 90.00 ตารางเมตร กวารอยละ 80 ความสะดวกในการ

ในการสัญจรไป - มา พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวาง สัญจรไป-มา

ตามสภาพ  พรอมกอสรางทอระบายน้ํา -ระบบระบายน้ํา

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร ดีขึ้น

บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ ประมาณ 10.00 เมตร -ลดปญหาน้ํา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก ทวมขัง

ทั้งสองขาง ยาวประมาณ 60.00 เมตร -ลดปญหาน้ําสง

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด กลิ่นเหม็น

5 โครงการกอสราง - เพื่อกอสรางถนนพรอม -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ 234,000     -      -      - รอยละ 10 ของ -มีถนนพรอมทอ -แกไขปญหาความเดือด

ถนน ค.ส.ล. พรอม ทอระบายน้ําใหได ระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจนจบทิศ อุบัติเหตุลดลง ระบายน้ําที่ได รอนของประชาชน

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. มาตรฐาน ซอย 8 (แยกที่ 2 ) โดยเริ่มกอสรางจาก ถนน- - รอยละ 80 ของ มาตรฐาน  -เพื่อแกไขปญหาน้ํา

ถนนเจนจบทิศซอย8 -เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม เจนจบทิศ ซอย 8 ไปทางทิศเหนือทําการ ระบบระบายน้ําดีขึ้น -อุบัติเหตุจากการ ทวมขัง



5

ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

(แยกที่ 2 ) ขังและสามารถระบาย กอสรางถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร - ความพึงพอใจของ ใชถนนลดลง

น้ําไดดีขึ้น ยาวประมาณ 36.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  ประชาชนไมนอย -ประชาชนไดรับ

- เพื่อความสะดวก หรือพื้นที่ค.ส.ล.ไมนอยกวา108.00ตารางเมตร กวารอยละ 80 ความสะดวกในการ

ในการสัญจรไป - มา พื้นทางเดิมปรับเรียบ ไหลทางลูกรังกวางตาม สัญจรไป-มา

สภาพพรอมกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล.อัดแรง -ระบบระบายน้ํา

ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ดีขึ้น

 ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร พรอมรางวี -ลดปญหาน้ํา

 ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง ทวมขัง

 ยาวประมาณ 72.00 เมตร -ลดปญหาน้ําสง

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด กลิ่นเหม็น

6 โครงการกอสราง - เพื่อความเปนระเบียบ -ทําการกอสรางโรงจอดรถกองชางเทศบาล 900,000     -      -      จํานวน 1 แหง  -เกิดความเปน - เนื่องจากยานพาหนะ

โรงจอดรถกองชาง เรียบรอย เมืองบานไผ ขนาดกวาง 10.00 เมตร ยาว ระเบียบเรียบรอย และเครื่องจักรกลของ

- เพื่อปองกันยานพาหนะ ประมาณ 15.00 เมตร พรอมเทพื้น ค.ส.ล.  -เปนการรักษา กองชางไมมีสถานที่เก็บ

และเครื่องจักรกลเสื่อม พื้นที่จอดรถ ไมนอยกวา 150 ตร.ม. สภาพเครื่องจักรกล ทําใหยานพาหนะและ

สภาพเร็วจากการจอด รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ใหคงทน เครื่องจักรกลเสื่อม

กลางแดดกลางฝน  -เพื่อปองกันยาน สภาพเร็ว

พาหนะและเครื่อง
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ยุทธศาสตรที่ 4  พัฒนามาตรฐานระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการอาศัยที่ยั่งยืน

แนวทางการพัฒนาที่  4.1 สงเสริมพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาภูมิทัศนของเมืองและพื้นที่สีเขียว

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

จักรกลเสื่อมสภาพ

เร็วจากการจอด

ตากแดดตากฝน

7 โครงการกอสราง - เพื่อกอสรางทอระบาย -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอย 650,000     -      -       - รอยละ 80 ของ  -ระบบการระบาย- -แกไขปญหาความเดือด

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. น้ําใหไดมาตรฐาน สองพี่นองโดยเริ่มกอสรางจากถนนสุขาภิบาล2 ระบบระบายน้ําดีขึ้น น้ําดีขึ้น รอนของประชาชน

ซอยสองพี่นอง - เพื่อแกไขปญหา ไปทางทิศตะวันออก ทําการกอสรางทอระบาย  -ความพึงพอใจของ -ลดปญหาน้ํา -เพื่อแกไขปญหาน้ํา

น้ําทวมขังและสามารถ น้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น  3  ขนาด Ø 0.40 เมตร ประชาชนไมนอย ทวมขัง ทวมขัง

ระบายน้ําไดดีขึ้น  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะประมาณ 10.00 เมตร กวารอยละ 80 -ลดปญหาน้ําสง

 พรอมรางวี  ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก กลิ่นเหม็น

ยาวประมาณ 245.00 เมตร พรอมทอลอด 

จํานวน 10 จุด  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

รวม 4,302,000 -      -      
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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)
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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

1 โครงการพัฒนา  - เพื่อเปนการแลก ผูประกอบการคา 300,000 -     -     ตลาดและสถานที่  -ผูประกอบการคามี เนื่องจากในปจจุบันมี

ศักยภาพผูประ เปลี่ยนเรียนรูและ ตลาดสด และแผงลอย จําหนายอาหาร ความรู ประสบการณ จํานวนผูคาที่จําหนายอาหาร

กอบการคาและ ประสบการณใน จําหนายอาหาร ผานการประเมิน และจิตสํานึกในการนํามา ที่เปนตลาดและแผงลอย

ทัศนศึกษาดูงาน การจัดการดาน จํานวน 100 คน มาตรฐานของ พัฒนาสถานที่จําหนาย จําหนายอาหารมากขึ้น

สุขลักษณะของสถานที่ กรมอนามัยใน อาหารของตนเองใหดีขึ้น เพื่อเปนการควบคุม

จําหนายอาหาร ระดับที่สูงขึ้น  -ประชาชนผูบริโภค มาตรฐานของสถานที่

 -เพื่อเพิ่มศักยภาพ ไดบริโภคอาหารจากสถาน จําหนายอาหาร ใหสะอาด

ของผูประกอบการคา ที่จําหนายอาหาร ที่สะอาด ปลอดภัยและเพื่อใหผูคา

ในการพัฒนาและยก ไดมาตรฐานและการบริการ ไดมีการแลกเปลี่ยน 

ระดับสถานที่จําหนาย ที่ดี เรียนรู ประสบการณ

อาหารใหสูมาตรฐาน  -ตลาดและสถานที่จําหนาย ในการจัดการดานสุข

ที่สูงขึ้น อาหารผานการประเมิน ลักษณะ ความเปน

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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มาตรฐานของกรมอนามัย ระเบียบเรียบรอย

ในระดับที่สูงขึ้น

รวม 300,000     -     -     



8

หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กอง

สาธารณสุขฯ

(เพิ่มเติม)
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7

ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 6 สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก  -เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ  -จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบ 2,500,000   -     -     จํานวน  -เกิดความปลอดภัยใน เนื่องจากเทศบาลเมืองบานไผ

(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ํา ในดานการรักษาความ บรรทุกน้ํา ขนาด 6 ตัน 6 ลอ 1 คัน ชีวิตและทรัพยสิน มีรถบรรทุกน้ําดับเพลิง ไม

ปลอดภัยในชีวิตและ ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ํากวา  -เพิ่มประสิทธิภาพใน เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

ทรัพยสินของประชาชน 6,000 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนต การปฏิบัติงานมาก และรถบรรทุกน้ําดับเพลิง

และสวนราชการ สูงสุดไมต่ํากวา 170 กิโลวัตต ยิ่งขึ้น ที่มีอยูนั้น มีอายุการใชงาน

จุน้ําไดไมนอยกวา 6,000 ลิตร มากแลว และมีสภาพที่ชํารุด 

พรอมปมและอุปกรณ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองมี

จํานวน 1 คัน รถบรรทุกน้ําดับเพลิงที่มี

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) สภาพดีที่ใชในการปฏิบัติงาน 

และใหบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การเสริมสรางสุขภาวะ

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

แนวทางการพัฒนาที่ 6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

2 โครงการกอสรางรั้ว ค.ส.ล.  -เพื่อใหเกิดความปลอดภัย  - กอสรางรั้ว ค.ส.ล.บริเวณรอบ 250,000  -  - รั้วยาว  -เกิดความปลอดภัย เนื่องจากเทศบาลฯ ไดรับเงิน

พรอมประตูทางเขา ในชีวิตและทรัพยสิน อาคารเรียน 3 ชั้น ยาวประมาณ 65 เมตร ในชีวิตและทรัพยสิน อุดหนุนเพื่อกอสรางอาคาร

(โรงเรียนเทศบาล 2 65.00 เมตร สูงประมาณ ประตู  -มีรั้ว ค.ส.ล. พรอม เรียนหลังใหม ซึ่งอยูดานนอก

อนุบาลสาธิตฯ) 2.00 เมตร พรอมประตูทางเขา จํานวน 2 จุด ประตูที่มั่นคง แข็งแรง แนวเขตรั้วของโรงเรียน

จํานวน 2 จุด  (รายละเอียดตาม เพื่อความปลอดภัยในชีวิต

แบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด) และทรัพยสิน จึงมีความ

จําเปนตองกอสรางรั้ว ค.ส.ล.

พรอมประตูทางเขา

3 โครงการติดตั้งเหล็กดัด  -เพื่อใหเกิดความปลอดภัย  -ติดตั้งเหล็กดัดและมุงลวด 65,000  -  - จํานวน  -เกิดความปลอดภัย เนื่องจากไดกอสรางอาคาร

และมุงลวดสําหรับอาคาร ในชีวิตและทรัพยสิน อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 22 ชอง ในชีวิตและทรัพยสิน ศูนยพัฒนาฯ แหงใหม 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง) ดังนี้  -เด็กเล็กปลอดภัยจาก และเพื่อความปลอดภัยในชีวิต

(บานเกิ้ง) 1.ขนาด กวาง 2.80 ม. การติดเชื้อที่เกิดจากยุง และทรัพยสิน จึงมีความ

สูง 1.20 ม. จํานวน 18 ชอง และแมลงตาง ๆ จําเปนตองติดตั้งเหล็ก

2.ขนาด กวาง 1.80 ม. ดัดและมุงลวดดังกลาว

สูง 1.20 ม. จํานวน 4 ชอง

รวม 2,815,000  -     -     
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

สํานักปลัดฯ

งานปองกันฯ

(เพิ่มเติม)
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หนวยงาน

รับผิดชอบ

หลัก

กอง

การศึกษา

(เพิ่มเติม)

กอง

การศึกษา

(เพิ่มเติม)
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง ผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อชวยลดอุณหภูมิความ  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 120,600  -  - จํานวน  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ เนื่องจากไดกอสรางอาคารศูนย กอง

ปรับอากาศพรอมติดตั้ง รอนของหอง ชนิดแขวนพรอมติดตั้งในอาคาร 3 เครื่อง ปฏิบัติงาน พัฒนาเด็กเล็กฯ แหงใหม เพื่อ การศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง)  -ชวยลดอุณหภูมิความ ชวยลดอุณหภูมิความรอน ใหแก (เพิ่มเติม)

เด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง) ขนาด 30,000 บีทียู รอนและเด็ก ๆ มีความสุข เด็กเล็กในระหวางนอนหลับ

จํานวน 3 เครื่อง พักผอน จึงมีความจําเปนตอง

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศดังกลาว

2 โครงการจัดซื้อพัดลม  -เพื่อชวยลดอุณหภูมิความ  - จัดซื้อพัดลมติดผนัง 42,500  -  - จํานวน  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ เนื่องจากไดกอสรางอาคารศูนย กอง

ติดผนังพรอมติดตั้ง รอนของหอง ขนาด 18 นิ้ว พรอมติดตั้ง 17 เครื่อง ปฏิบัติงาน พัฒนาเด็กเล็กฯ แหงใหม เพื่อ การศึกษา

สําหรับศูนยพัฒนา จํานวน 17 เครื่อง  -ชวยลดอุณหภูมิความ ชวยลดอุณหภูมิความรอน ใหแก (เพิ่มเติม)

เด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง) รอนและเด็ก ๆ มีความสุข เด็กเล็กในระหวางการทํากิจกรรม

ตาง ๆจึงมีความจําเปนตอง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2560-2562) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 4

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 เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง ผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ติดตั้งพัดลมดังกลาว

3 โครงการติดตั้งผามาน  -เพื่อชวยลดอุณหภูมิความ  -ติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ 52,000  -  - จํานวน  -เพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากไดกอสราง กอง

อาคารศูนยพัฒนา รอนของหอง ดังนี้ 22 ชอง ในการปฏิบัติงาน อาคารศูนยพัฒนาฯ การศึกษา

เด็กเล็ก 1 (บานเกิ้ง) 1.ขนาด กวาง 3.00 เมตร  -ชวยลดอุณหภูมิความ แหงใหม และยังไมมี (เพิ่มเติม)

สูง 1.40 เมตร จํานวน 18 ชอง รอนจากแสงแดด ผามานกันแดด

2.ขนาด กวาง 2.00 ม.

สูง 1.40 เมตร จํานวน 4 ชอง

4 โครงการจัดซื้อพัดลม  -เพื่อชวยลดอุณหภูมิความ  - จัดซื้อพัดลมโคจรติดเพดาน 96,000  -  - จํานวน  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ เนื่องจากพัดลมที่ใชอยูในปจจุบัน กอง

โคจรติดเพดานพรอม รอนของหอง ขนาด 18 นิ้ว จํานวน 72 เครื่อง 72 เครื่อง ปฏิบัติงาน ชํารุดไมสามารถซอมแซมได การศึกษา

ติดตั้งสําหรับโรงเรียน  -ชวยลดอุณหภูมิความรอน จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อ (ร.ร.ท.1)

เทศบาลบานไผ ทดแทนเครื่องเดิม (เพิ่มเติม)

5 โครงการจัดซื้อพัดลม  -เพื่อชวยลดอุณหภูมิความ  - จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 45,600  -  - จํานวน  -เพิ่มประสิทธิภาพในการ เนื่องจากอาคารอเนกประสงค กอง

อุตสาหกรรมติดผนัง รอนของหอง ติดผนัง ขนาด 26 นิ้ว พรอม 16 เครื่อง ปฏิบัติงาน ที่กอสรางใหม ยังไมมีพัดลมทําให การศึกษา
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง ผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

พรอมติดตั้งสําหรับ ติดตั้งในอาคารอเนกประสงค  -ชวยลดอุณหภูมิความรอน อากาศรอน และไมเหมาะสม (ร.ร.ท.1)

โรงเรียนเทศบาลบานไผ จํานวน 16 เครื่อง ในการทํากิจกรรมของนักเรียน (เพิ่มเติม)

จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้อ

พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 

6 โครงการจัดซื้อโตะอาหาร  -เพื่อใหเด็กมีโตะอาหาร  -จัดซื้อโตะอาหารพรอมมานั่ง 80,000  -  - จํานวน  -มีสถานที่รับประทาน เนื่องจากมีจํานวน กอง

พรอมมานั่ง ที่ถูกสุขลักษณะ โดย โตะอาหาร ขนาด 20 ชุด อาหารที่ถูกสุขลักษณะ นักเรียนเพิ่มขึ้น ทําให การศึกษา

60 x 120 x 65 ซม.และมานั่ง  -เกิดความสะดวกสบาย โตะอาหารและมานั่ง (ร.ร.ท.1)

ขนาด 30 x 120 x 38 ซม. และเปนระเบียบวินัย ไมเพียงพอ (เพิ่มเติม)

จํานวน 20 ชุด สําหรับ

โรงเรียนเทศบาลบานไผ

7 โครงการจัดซื้อรถโดยสาร  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 1,288,000  -  - จํานวน  -ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ เนื่องจากรถตูคันเดิมไดใชงานมา กอง

ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) การปฏิบัติงาน (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 1 คัน งานเพิ่มขึ้น เปนเวลานาน จึงทําใหชํารุดบอย สาธารณสุขฯ

ไมต่ํากวา2,400 ซีซี หรือกําลัง  -มีรถยนตเพียงพอตอการ ไมสามารถซอมไดและเพื่อเพิ่ม (เพิ่มเติม)

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 90 ปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง ผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

กิโลวัตต (ราคาตามมาตรฐาน

ครุภัณฑ)

8 โครงการจัดซื้อเครื่อง  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ 97,200  -  - จํานวน  -ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  - เนื่องจากเครื่องปรับอากาศ กอง

ปรับอากาศ การปฏิบัติงาน แยกสวนชนิดแขวนพรอมติดตั้ง 3 เครื่อง งานเพิ่มขึ้น สํานักงานชํารุดไมสามารถซอมได สาธารณสุขฯ

(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด  -ประชาชนที่มารับบริการได จึงจําเปนตองจัดซื้อทดแทน (เพิ่มเติม)

24,000 บีทียู จํานวน 3 เครื่องๆ รับการบริการที่สะดวกสบาย เครื่องเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ

 ละ 32,400 บาท ในการปฏิบัติงาน

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

9 โครงจัดซื้อรถพยาบาล  -เพื่อใชปฏิบัติงานใน จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน 1,000,000  -  - จํานวน  -การใหบริการการแพทย เพิ่มความคลองตัวและความ กอง

ฉุกเฉิน (รถกระบะ) ระบบการแพทยฉุกเฉิน (รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบ 1 คัน ฉุกเฉินมีความสะดวก ครอบคลุมในการจัดบริการ สาธารณสุขฯ

 -เพื่อเพิ่มความครอบคลุม ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือ คลองตัวและครอบคลุมยิ่งขึ้น ระบบการแพทยฉุกเฉิน (เพิ่มเติม)

การใหบริการการแพทย กําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา  -ผูปวย/ผูบาดเจ็บฉุกเฉิน

ฉุกเฉินในพื้นที่ 110 กิโลวัตต สามารถเขาถึงบริการ ระบบ

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ) การแพทยฉุกเฉินเพิ่มขึ้น
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง ผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

10 เครื่องชารจแบตเตอรรี่  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องชารจแบตเตอรรี่ 6,000  -  - จํานวน  -รถที่ใชในการปฏิบัติงานมี เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ กอง

ของแบตเตอรรี่ของรถที่ใช จํานวน 1 เครื่อง ขนาดไฟเขา 1 เครื่อง ประสิทธิภาพในการทํางาน ของรถที่ปฏิบัติงานรักษาความ สาธารณสุขฯ

ในการปฏิบัติงานรักษา 220 โวลต 1 แรงมา เพิ่มมากขึ้น สะอาดและเปนการยืดอายุการ (เพิ่มเติม)

ความสะอาด ขนาด 60 แอมป  - แบตเตอรรี่รถมีการดูแล ใชงานของแบตเตอรรี่

บํารุงรักษา เปนการยืดอายุ

การใชงานแบตเตอรรี่

11 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก  -เพื่อใชในงานรักษาความ จัดซื้อรถบรรทุกขนาด 6 ตัน 1,980,000  -  - จํานวน  -มีพาหนะที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนรถเก็บขนกิ่งไม กอง

แบบกระบะเททายขนาด สะอาด เก็บขนกิ่งไม 6 ลอ ปริมาตรกระบอกสูบ 1 คัน และมีความปลอดภัยในการ หมายเลขทะเบียน พ 4616 ซึ่ง สาธารณสุขฯ

6 ตัน 6 ลอ เศษวัสดุ ไมต่ํากวา 6,000 ซีซี หรือกําลัง ทํางาน มีสภาพการใชงานมานานถึง (เพิ่มเติม)

เครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 170  -ประชาชนไดรับบริการที่ 24 ป (จัดซื้อเมื่อ 27 ก.ย.2536)

กิโลวัตต ขนาดความจุไมนอยกวา รวดเร็วและทั่วถึง

4 ลูกบาศกหลา แบบกระบะ

เททาย พรอมเครื่องปรับอากาศ  

(ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ)

12 โครงการปะผุพรอมพนสี  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน ปะผุพรอมพนสีรถเก็บขนขยะ 120,000  -  - จํานวน  -รถเก็บขนขยะมีประสิทธิ- เนื่องจากรถเก็บขนขยะมูลฝอย กอง

รถเก็บขนขยะ การปฏิบัติงานรักษาความ มูลฝอยอัดทาย หมายเลข 1 คัน ภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น ชนิดอัดทาย หมายเลขทะเบียน สาธารณสุขฯ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ 9 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ขอความที่เปลี่ยนแปลง ผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แนวทางการพัฒนาที่ 9.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาล

ชนิดอัดทาย หมายเลข สะอาด เก็บขนขยะมูลฝอย ทะเบียน 83 - 9923  -ลดปญหาการรองเรียน 83–9923  มีอายุการใชงาน 8ป (เพิ่มเติม)

ทะเบียน 83 -9923 จํานวน 1 คัน จากน้ําชะขยะ มีสภาพผุพังหลายแหงทําใหน้ํา

 -ขยะในเขตเทศบาลไมมี จากขยะไหลตามพื้นถนนกอให

การตกคาง เกิดกลิ่นเหม็นและความสกปรก

และสงผลกระทบตอผูสัญจรตาม

ทองถนนและประชาชนที่อาศัย

อยูในบริเวณใกลเคียง เพื่อใหการ

เก็บขนขยะมูลฝอยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ลดปญหาการรอง

เรียนจากประชาชน จําเปนตอง

ปะผุรถเก็บขนขยะมูลฝอยคัน

ดังกลาว

รวม 4,927,900 -     -    
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