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เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลเมืองบ้านไผ่  สามารถใช้เป็นแนวทางใน
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ประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 4 ข้อ 22   
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ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
       2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้ 2 205,000   4 2,212,360   -      -          6
มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
       2.2  การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษา 2 525,000   -         -            -      -          2
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น

รวม 4 730,000  4 2,212,360  - -          8
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน
ในทุกระบบ
       4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ 1 120,000    -  -  -  - 1
ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
       4..3แนวทางการพัฒนาการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 1 60,000      -  -  -  - 1

รวม 2 180,000   -  -  -  - 2

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
       5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ 1 25,500      -  -  -  - 1

รวม 1 25,500     -  -  -  - 1
รวมทั้งสิ้น 7 935,500  4 2,212,360   -  - 11

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555- 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รว



งบประมาณ
(บาท)

2,417,360    

525,000      

2,942,360    

120,000       

60,000        
180,000      

25,500        
25,500        

3,147,860    

วม 3 ปี



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจรให้ได้ ทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยไทยประทาน -          624,960     -          ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ซอยไทยประทาน มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ในการสัญจรผ่านไป-มา

ปลอดภัยและเป็นการแก้ไขปัญหา กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 279.00 ม. หรือ
จราจร พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 1,116.00 ตร.ม.

พื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรัง
กว้าง 1.00 ม. หรือตามสภาพ

2 โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่อทําการก่อสร้างผิวจราจรให้ได้ โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. -          884,400     -          ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยแยก มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง กว้าง 4.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. หรือ ในการสัญจรผ่านไป-มา
ซอยยิ่งยงด้านทิศตะวันออก ปลอดภัยและเป็นการแก้ไขปัญหา พื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 440.00 ตร.ม.
(ตรงข้ามซอยประปา 1) จราจร พื้นที่ทางเดมิบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรัง

กว้างตามสภาพพร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ํา
ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด φ 0.40 ม. บ่อพัก
ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล.
ความยาวท่อรวมบ่อพัก ทั้งสองข้างยาว
ประมาณ 220.00 ม.

2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา เพื่อทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา โดยทําการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง -          696,000     -          ระบบระบายน้ําดีขึ้นน้ําไม่ กองช่าง
ค.ส.ล. ถนนยุทธพลบํารุง ให้ได้มาตรฐาน แก้ไขปัญหาน้ํา ชั้น 3 ขนาด φ 0.40 ม. บ่อพัก ค.ส.ล. ทุก ท่วมขัง ประชาชนปลอดภัย

ท่วมขัง และระบายน้ําได้ดีขึ้น ระยะ 10.00 ม. พร้อมรางวี ค.ส.ล. ความยาว ในการสัญจรไป-มา
ท่อรวมบ่อพักทั้งสองข้างยาวประมาณ
240.00 ม.

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพื่อทําการปรับปรุงผิวจราจรให้ได้ โดยทําการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. -          7,000        -          ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ซอยแยกทางเข้าโรงเรียนเทศบาล มาตรฐาน ประชาชนได้ใช้ถนนอย่าง กว้าง 2.50 ม. ยาวประมาณ 50.00 ม. หรือ ในการสัญจรผ่านไป-มา
(ด้านทิศใต้) ปลอดภัยและเป็นการแก้ไขปัญหา พื้นที่ ค.ส.ล. ไม่น้อยกว่า 125.00 ตร.ม.

จราจร พื้นที่ทางเดิมบดอัดแน่น ไหล่ทางลูกรัง
กว้างตามสภาพ

5 โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนน 65,000     -           -          ประชาชนได้รับความ กองช่าง
เจนจบทิศบริเวณสุดเขตเทศบาล ในการสัญจร ไป-มา เจนจบทิศ โดยทําการตัดคันหินเกาะกลาง ปลอดภัยในการสัญจรผ่าน
(หน้าร้านจันทร์ฉาย) ระยะทางยาว 20.00 ม. กว้างเฉลี่ย 2.70 ม. ไป-มา

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตร.ม. โดยทําการ
ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
พร้อมระบบไฟฟ้า  และอุปกรณ์ รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมืองอย่างเหมาะสม
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้กลับมาใช้การได้ในสภาพเดิม ปรับปรุงรถบดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน 140,000   -           -          รถบดสั่นสะเทือนใช้งาน กองช่าง
รถบดสั่นสะเทือน ถข.21  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ได้ตามสภาพเดิม

1.SEAK KIT (ชุดซ่อมปั๊มไฮดรลิค)
2.DD32 SEAL KIT (ชุดซ่อมกระบอกเลียว)
3.SEAL KIT (ชุดซ่อมมอเตอร์เดิน)
4.SHUTDOWN DEVICE (โซลินอยต์ตัดดับ)
5.RELAY (รีเลย์)
6.SEAK KIT (กระบอกเลียว)
7.VALVE, DIRECTIONAL(วาล์วควบคุมทิศทาง)
8.TOGGLE SWITCH (สวิทซ์)
9.GAS SHOCK
10.HEAD, FILTER (กรองดักน้ํา)
11.FILTER
12.SUCTION STRAINER
13.ค่าแรงช่างรถบด
14.ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองงานซ่อม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

205,000   2,212,360  -         

4

รวม

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่น
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเปลี่ยนถึงบรรจุน้ําขนาด เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทา ติดตั้งถังบรรจุน้ํา ขนาด 6,000 ลิตร 485,000   -           -          มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
6,000 ลิตร ของรถบรรทุกน้ํา สาธารณภัย แทนของเดิมที่ชํารุด ขนาดความหนา ปฏิบัติงานมากขึ้น งานป้องกันฯ
หมายเลขทะเบียน บพ 8297 ของเหล็ก 4.5 มม. พร้อมติดตั้ง

2 โครงการติดตั้งเพาเวอร์รถยนต์ -เพื่อเป็นการง่ายต่อการขับเคลื่อนใน ติดตั้งระบบเพาเวอร์ รถยนต์บรรทุกน้ํา 40,000     -           -          มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
บรรทุกน้ําขนาด 6,000 ลิตร การออกปฏิบัติงาน ขนาด 6,000 ลิตร (รถยนต์บรรทุกน้ํา ปฏิบัติงานมากขึ้น งานป้องกันฯ
หมายเลขทะเบียน 82-8693 -เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ขนาด 240 HP)

คร่องตัวขึ้น

525,000   -           -         

5
รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา

รวม



แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อม -เพื่อรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สิน ติดตั้งกล้องวงจรปิด จํานวน 5 ชุด 120,000   -           -         -สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล กอง
ติดตั้ง ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 1 ชุด มีกล้อง 4 ตัว ความจุฮาร์ดิส 500 GB เมืองบ้านไผ่มีความปลอดภัย การศึกษา
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เมืองบ้านไผ่ ติดที่ ร.ร. ท.1 จํานวน 1 ชุด ในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น

-เพื่อใช้บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ติดที่ ร.ร. ท.2 จํานวน 1 ชุด -เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน ติดที่ ศูนย์ฯ 1 จํานวน 1 ชุด ในการสืบค้นข้อมูลภาพ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ ติดที่ ศูนย์ฯ 2 จํานวน 1 ชุด เคลื่อนไหวต่างๆ

ติดที่ ศูนย์ฯ 3 จํานวน 1 ชุด
                     รวม 5 ชุด

120,000   -          -        

6

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ

รวม



แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 แนวทางการพัฒนาการเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม -เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ 60,000     -           -         การใช้งานยานพาหนะ สํานักปลัดฯ
ระบบเครื่องยนต์  รถเกียร เครื่องยนต์เดิมที่ใช้งานมานานให้มี โดยเป็นการติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
หมายเลขทะเบียน กฉ 5296 ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี มากขึ้น

พร้อมชุดเกียร์และอุปกรณ์ขับเคลื่อน
ที่เกี่ยวข้อง

60,000    -          -        

7

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐานในทุกระบบ

งบประมาณและที่มา

รวม



ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค -เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของเกษตรกร -สมาชิกในชุมชนทั้ง 26 ชุมชน 25,500       เป็นการเพิ่มผลผลิตโค กอง
ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ยืมเลี้ยขยายพันธุ์และส่งต่อสมาชิก ให้คงอยู่และลดปัญหาการ สวัสดิการฯ
-เพื่อเป็นการอนรุักษ์โคให้คงอยู่และ โดยไม่มีการซื้อขายแม่พันธุ์ ขาดทุนของเกษตรกร
เพิ่มจํานวนมากขึ้น -สมาชิกมีความรับผิดชอบในการ ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ขยายพันธุ์โค ปรับปรุงพันธุ์ มีความ
รักสัตว์ทําให้ความเป็นอยู่ของสมาชิก
ดีขึ้น

25,500      -           -         

8

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา

รวม


