


หน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาความเข้มแข็งและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
1 โครงการอุดหนุนชมรมข้าราชการเกษียณ 5-4
2 โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอําเภอบ้านไผ่ 5-4
3 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู้ 5-4
4 โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-4
5 โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นําสภาเด็กและเยาวชนก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน 5-5
6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น 5-5
7 อุดหนุนโครงการสนับสนุนวันสตรีสากลโลก 5-5
8 โครงการเสริมสร้างพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-5
9 โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นภาคชุมชน
10 โครงการอุดหนุนกลุ่มสตรีในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-6

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 5-7

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ.พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  
ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทาํผังเมือง อย่างเหมาะสม

1 โครงการจัดทําป้ายถนน ซอยชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-8
2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยยิ่งยง-หนองลุมพุก ช่วงที่ 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-8
3 โครงการขุดลอกลําห้วย ลําห้วยจิก,ลําห้วยยาง,ลําห้วยน้อย ภายในเขตเทศบาลทั้งหมด 5-8
4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง-ถนนบ้านเกิ้งซอย 17 (ชุมชนหมู่ส่ีพัฒนา) 5-8
5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจ้ง-สนิท ซอย 1 (ชุมชนกกแดง) 5-9
6 โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบกําแพงวัดป่าชัยวารินทร์ (ชุมชนคลองชลประทาน) 5-9
7 โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสมานมิตร ช่วงที่ 2 (ชุมชนคลองชลประทาน) 5-9
8 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยโนนเปือย(ชุมชนเจ้าเงาะสัมพันธ์) 5-9
9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ข้างไทยประดิษฐ์ตัดเย็บ (ชุมชนซอยประปา) 5-10
10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 4(ชุมชนหนองลุมพุก) 5-10
11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบ้านเกิ้ง ซอย 6 (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา) 5-10
12 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ชุมชนบ้านไผ่เก่า) 5-10
13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 11 (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-11

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม
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14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทองฯ) 5-11
15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-11
16 โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 5-11
17 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล 5-12
18 โครงการขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ํา ถนนเจ้าเงาะสัมพันธ์ด้านทิศใต้ เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 8 5-12
19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยภู่กันทอง (ชุมชนศาลเจ้า) 5-12
20 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ําถนนหน้าชุมสาย (ชุมชนตลาดสด 1,2,3) 5-12
21 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมิตรภาพ ด้านทิศตะวันออกข้างโรงแรมออเรจน์อินท์ 5-13
22 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนเจริญสุข 1 (โนนสว่างเช่ือมซอยศาลเจ้าด้านหลัง 5-13

โรงเรียนกรุณาศึกษา) (ชุมชนซอยศาลเจ้า) 5-13
23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสมประสงค์ซอย 1 (ชุมชนสมประสงค์) 5-13
24 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําซอยแยกซอยศาลเจ้าด้านทิศใต้ (ซอยหน้าบ้านพ่อสี) 5-14

(ชุมชนซอยศาลเจ้า)
25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ชัย-มิตรภาพ (ชุมชนบ้านไผ่เก่า) 5-14
26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยข้างคริสตจักร (ชุมชนศรีหมอน) 5-14
27 โครงการก่อสร้างไฟฟ้าแสงสว่างถนนแจ้งสนิทจากสามแยกถนนสมหวัง-สังวาล ถึงส่ีแยกโรงพยาบาลบ้านไผ่ 5-15
28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนบ้านเกิ้งซอย 19 เช่ือมเอี่ยมไพบูลย์ (ฃุมชนปอบิด) 5-15
29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ด้านทิศใต้(สุดซอยประปา 2) (ชุมชนประปา) 5-15
30 โครงการปรับปรุงผิวจราถนนบ้านเกิ้งซอย 19 5-15
31 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 5-16
32 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเท้าถนนเจนจบทิศ 5-16
33 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเท้าถนนราชนิกูล 5-16
34 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนประชาอุทิศ 2 (ชุมชนโนนสวรรค์) 5-16
35 โครงการก่อสร้างปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะถนนเจนจบทิศตลอดสาย 5-17
36 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบกําแพงวัดคุ้มจัดสรร (ด้านทิศตะวันออก) 5-17
37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนราษฎร์ธุรกิจและถนนสมาสบํารุง(ชุมชนตลาด 123) 5-17
38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแจ้งสนิท ซอย 3 (ชุมชนกกแดง) 5-17
39 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรอบสระสวรรค์ 5-18
40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 (ฃุชนโพธิ์สวรรค์) 5-18
41 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 ถนนหน้าวัดโพธิ์กลาง 5-18
42 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเอี่ยมไพบูลย์ ซอย 3 (ด้านทิศตะวันออก) 5-18
43 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 1 5-19
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44 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ซอยแยกซอยศาลเจ้าที่ 2 5-19
45 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําซอยแยกซอยสาลเจ้าที่ 1 5-19
46 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 3 5-19
47 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยศรีรัตน์ 5-20
48 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ่อตกปลา 5-20
49 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย1 (ช่วงที่ 2) 5-20
50 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนเลียบทางรถไฟ 5-20
51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนประพัทธ์พัฒนา 5-21
52 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนค.ส.ล.ซอยแยกซอยข้าราชการด้านทิศตะวันตก(ชุมชนเจ้าเงาะ) 5-21
53 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนค.ส.ล.ซอยแยกถนนเจ้าเงาะ  ด้านทิศใต้ (ชุมชนเจ้าเงาะ) 5-22
54 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธิ์ชัยเช่ือมท่อระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล 5-22
55 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ําถนนบ้านเกิ้ง ซอย 5 (ชุมชนบ้านข่าพัฒนา) 5-23
56 โครงการจ้างศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ลําห้วย 5-23
57 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ําค.ส.ล.และท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. 5-23

และขยายความกว้างสะพาน ค.ส.ล. ถนนแจ้งสนิท (บ้านไผ่ -บรบือ)
58 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําซอยเชื่อม ถนนประเสริฐแก้วอุทิศ - ซอยสุขสําราญ 5-24
59 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  ซอย 1 5-24
60 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 2 5-24
61 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 5-25

ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพซอย 2 (ข้างข้างหน้า ผอ.สมจิตร)
62 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยแก้วทรานี ช่วงที่ 2 5-25
63 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ด้านทิศตะวันตก 5-25
64 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส,ล. ถนนเลียบคลองชลประทาน  5-26
65 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจนจบทิศ 5-26
66 โครงการบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-26
67 โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมถมดินสวนสาธารณะชุมชนโนนสว่าง 5-26
68 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสุมนามัย  ด้านทิศใต้ (ซอย ตัน) 5-26
69 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนศรบุีญเรือง ซอย 3  ด้านทิศใต้ 5-27

หน้า ห.จ.ก. บุญเจือเฟอร์นิเจอร์ (ชุมชนบ้านข่า)
70 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ ด้านทิศตะวันออก ซอยแยกที่  2 5-27

ข้างบ้าน ส.ท. บุญเหลือ (ชุมชนบ้านไผ่เก่า)
71 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ ด้านทิศตะวันออก ซอยแยกที่  1 5-27
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ตรงข้ามมัสยิด (ชุมชนบ้านไผ่เก่า)
72 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนนเลียบวัดโพธิ์กลาง (ชุมชนโพธิ์สวรรค์) 5-28
73 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 2 5-28
74 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 3 5-28
75 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ถนนเข้าวัดป่าชัยวารินทร์ 5-29
76 โครงการก่อสร้างโรงเก็บรถ  โรงเก็บวัสดุ ก่อสร้างรั้ว บ้านพัก ,ถนนพร้อมระบบระบายน้ํา,พร้อมระบบไฟฟ้า 5-29

 และระบบประปา
77 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหลังเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-29
78 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ซอยอินทรประชา 5-30
79 โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยไทยประทาน 5-30
80 โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ํา ซอยแยกซอยยิ่งยงด้านทิศตะวันออก 5-30

(ตรงข้ามซอยประปา 1)
81 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําค.ส.ล. ถนนยุทธพลบํารุง 5-30
82 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยแยกทางเข้าโรงเรียนเทศบาล (ด้านทิศใต้) 5-31
83 โครงการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-31
84 โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-31
85 โครงการภูมิท้ศน์ลําห้วยจิก 5-31
86 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ 5-31
87 โครงการจัดทําสวนหย่อมบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-32
88 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ําภายในบริเวณเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-32
89 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหลัง  ขก. 5  (ชุมชนคุ้มจัดสรร) 5-32
90 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย 5 บ้านพักชมรมข้าราชการบํานาญ (ชุมชนยิ่งยง) 5-32
91 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยยิ่งยง  -  อุตรนคร (ชุมชนยิ่งยง) 5-33
92 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยประปา  3 (ชุมชนประปา) 5-33
93 โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.ซอยประปา 3 ส่วนแยก (ชุมชนประปา) 5-33
94 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก  ซอย  10  (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-33
95 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก  ซอย  3 (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-34
96 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยปฏิพงษ์ 5-34
97 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ตั้งแต่ประตูบริษัทอาดัมส์ไปถึงหลังโรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 5-34
98 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บ้านเกิ้งซอย 10 (ชุมชนบ้านเกิ้ง) 5-34
99 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต ซอย 17 (ชุมชนหมู่ส่ีพัฒนา) 5-35
100 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแสงทองฝั่งทิศเหนือ  (ชุมชนแสงทองฯ) 5-35



หน้า
สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

101 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ําซอยเชื่อมถนนราษฎร์ธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 (ชุมชนศรีหมอน) 5-35
102 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยหลังบริษัทอาดัม จากประตูวัดนันทพิมทาราม จนถึงซอยสุชสําราญ 5-36
103 โครงการปรับปรุงป้ายช่ือประจําชุมชน 5-36
104 โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ-ล้างหน้า10 หัวก๊อก กว้าง 80 ซม. ความยาว 6 เมตร และความสูง 80 ซม. 5-36
105 โครงการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 250 KVA (กิโลโวล์แอมป์) 5-36

แนวทางการพัฒนาที่ 2.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการ
รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนฯ

1 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์สัญญาณไฟจราจรและจัดระเบียบจราจร 5-37
2 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณประจําแยกแต่ละซอย เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ 5-37
3 โครงการจัดระเบียบการจําหน่ายสินค้าบนถนนทางเท้าและการจราจร 5-37
4 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและเสริมสร้างวินัยจราจร 5-37
5 โครงการฝึกอบรมจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างและสามล้อรับจ้าง 5-37
6 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย 5-38
7 โครงการจัดตั้งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 5-38
8 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 5-38
9 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 5-38
10 โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 5-38
11 โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง ยุว อปพร. 5-39
12 โครงการฝึกอบรมทบทวน ยุว อปพร. 5-39
13 โครงการจัดกิจกรรมวันสถปนา อปพร. 5-39
14 โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย 5-39
15 โครงการเผยแพร่ความด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในเขตเทศบาล 5-39

และในชุมชน 26 ชุมชน
16 โครงการอบรมการใช้วิทยุส่ือสารแบบสังเคราะห์ความถี่ 5-40
17 โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล (ปีใหม่ ตรุษจีน และสงกรานต์) 5-40
18 โครงการกู้ชีพ - กู้ภัย  ตามระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 5-40
19 โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง ทะเบียน  บพ.8297 ขก 5-40
20 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 5-40
21 โครงการก่อสร้างอาคารฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 5-41
22 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงย่อยบ้านเกิ้ง 5-41
23 โครงการจัดซื้อรถจักรยาน 5-41



หน้า
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24 โครงการจัดซื้อรอกทุ่นแรงติดตั้งรถยนต์บรรทุกนํ้าดับเพลิง ทะเบียน 82-8692 ขก 5-42
25 โครงการจัดทําฐานดับเพลิง 5-42
26 โครงการจัดซื้อเล่ือยยนต์ 5-42
27 โครงการจัดซื้อไดโว 5-42
28 โครงการจัดจ้างยาม(ร.ป.ภ.) ตลาดสดเทศบาล 1 5-42
29 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังขจัดปัญหาและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและสตรี 5-43
30 โครงการจัดซื้อเครื่องรับ-ส่ง วิทยุ 5-43

แนวทางการพัฒนาที่  2.3 รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
1 โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดโรงเรียนในสถานศึกษา 5-44
2 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5-44

แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 5-45
2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ 5-45
3 โครงการจัดการนํ้าเสียในสถานศึกษาด้วยวิธีการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 5-45
4 โครงการส่ิงแวดล้อมศึกษาในเขตพื้นที่แก่งละว้า 5-45
5 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการส่ิงแวดล้อมและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 5-46
6 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 5-46
7 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน 5-46
8 โครงการรณรงค์เยียวยาโลกร้อนด้วยมือเรา 5-47
9 โครงการจัดการส่ิงแวดล้อมแนวใหม่แบบชุมชนมีส่วนร่วม 5-47
10 โครงการจ้างทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ 5-47
11 โครงการจ้างเหมาติดตั้งตาข่ายก้ันนกพิราบบริเวณตลาดสด 1 และ 4 5-48
12 โครงการจัดซื้อถังขยะ 5-48
13 โครงการปรับปรุงระบบบ่อเกรอะตลาดสดเทศบาล 3 5-48
14 โครงการอนุรักษ์สภาพส่ิงแวดล้อมแบบยั่งยืน  (ถนนกินได้) 5-48
15 โครงการบําบัดนํ้าเสียบึงประดิษฐ์ 5-48
16 โครงการฝายน้ําล้นและปรับภูมิทัศน์ลําห้วยจิก-ขุดลอก -เรียงหินในกล่องลวดตาขา่ย 5-49



หน้า
สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์   
แนวทางการพัฒนาที่  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู้  และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  ให้มีความพร้อม
ก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

1 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ 5-50
2 โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์การเรียนรู้  ICT  เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-50
3 โครงการบริการข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ 5-50
4 โครงการบริการอินเตอร์เน็ตชุมชน 5-51
5 โครงการจัดตั้งศูนย์บริการไอซีทีเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-51
6 โครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลข่าวสารทางราชการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-51

(ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540)
7 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 5-51
8 โครงการแหล่งเรียนรู้สู่ชุมชน 5-51
9 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสู่ประชาคมอาเซี่ยน 5-52
10 โครงการเทศบาลเมืองบ้านไผ่ Wifi 5-52

แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับการพัฒนาการ
ให้บริการทางสาธารณสุข

1 โครงการจ้างครูฝึกนําเต้นแอโรบิคตามโครงการสุขกาย สบายชีวี (Sport day) 5-53
2 โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมกีฬานักเรียน 5-53
3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ 5-53
4 โครงการแข่งขันกีฬาเพื่อเยาวชนและประชาชน 5-53
5 โครงการอาหารกลางวันในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ 5-53
6 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์ 5-53
7 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาล 5-54
8 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. 5-54
9 โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5-54
10 โครงการอุดหนุนการกีฬา 5-54
11 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-54
12 โครงการก่อสร้างสนามกีฬาและลานกีฬาอเนกประสงค์ 5-54
13 โครงการจดัซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 5-55
14 โครงการส่งเสริมพนักงานเทศบาลพนักงานครูเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 5-55
15 โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลเกมส์ 5-55
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16 โครงการร่วมการแข่งขันไทคัพมหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 5-55
17 โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชุมชน 5-55
18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องพยาบาล 5-56
19 โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในชุมชน 5-56
20 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 5-56
21 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 5-56
22 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในสัตว์ 5-56
23 โครงการพัฒนาแผงจําหน่ายเน้ือสัตว์   (เขียงสะอาด) 5-57
24 โครงการจ้างเหมาฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ 5-57
25 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) และทัศนศึกษาดูงาน 5-57
26 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 5-57
27 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้พิการและทัศนศึกษาดูงาน 5-57
28 โครงการรณรงค์ลดการใช้นํ้ามันทอดซ้ํา 5-58
29 โครงการแผงสะอาดตลาดน่าซื้อ 5-58
30 โครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) 5-58
31 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 5-58
32 โครงการจ้างเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตร์ประจําศูนย์บริการฯ  จํานวน 2 อัตรา 5-58
33 โครงการจ้างเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ให้ปราศจากเชื้อ จํานวน 1 อัตรา 5-59
34 โครงการจ้างเหมาบุคลากรดูแลระบบโปรแกรมฐานข้อมูล บันทึกข้อมูล ประจําศูนย์บริการฯ จํานวน 1 อัตรา 5-59
35 โครงการจ้างเหมาบุคลากรด้านทันตกรรมประจําศูนย์บริการฯ จํานวน 1 อัตรา 5-59
36 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจําศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 5-59
37 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาประจําศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 5-59
38 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประจําศูนย์บริการฯ 5-60
39 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5-60
40 โครงการจดัซื้อวัสดุครุภัณฑ์สํานักงาน 5-60
41 โครงการจัดซื้อเครื่องทําสลบสัตว์ 5-60
42 โครงการจัดซื้อเครื่องป๊ัมนํ้า 5-60
43 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน 5-61
44 โครงการจัดซื้อเครื่องพ่นยาสะพายหลัง 5-60
45 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-61
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แนวทางการพัฒนาที่  3.3  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในวันสําคัญของชาติ 5-62
2 โครงการอุดหนุนที่ว่าการอําเภอบ้านไผ่ 5-62
3 โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 5-62
4 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม 5-63
5 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรมอีสาน 5-63
6 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 5-63
7 โครงการบรรพชาสามเณร/จารณี ประจําปี 5-63
8 โครงการอุดหนุนงานประเพณีและ วัฒนธรรมท้องถิ่น 5-63
9 โครงการอุดหนุนกิจการศาสนาวดั 5-63
10 โครงการอุดหนุนบุญประเพณี (บุญคุ้ม) แต่ละชุมชน  ทั้ง 26  ชุมชน 5-64

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ
และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งใน
และนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย     

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 5-65
2 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 5-67
3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 5-67
4 โครงการอุดหนุนเจ้าภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-67
5 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น 5-67
6 โครงการจ้างเหมาทําป้ายกองการศึกษา 5-67
7 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 5-68
8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดเทศบาล 5-68
9 โครงการปรับปรุงห้องเรียนนาฏศิลป์ 5-68
10 โครงการก่อสร้างฐานเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 5-68
11 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ําภายในโรงเรียน 5-68
12 โครงการก่อสร้างสระว่ายนํ้าอนุบาลสาธิต(2) 5-68
13 โครงการจัดทําวารสารวิชาการและหนังสืออนุสรณ์นักเรียน 5-69
14 โครงการกอ่สร้างทางเชื่อมระหว่างอนุบาล-อาคารประถม 5-69
15 โครงการก่อสร้างเวทีกิจกรรมหน้าเสาธง3x4 เมตร 5-69
16 โครงการศาลารักการอ่าน 5-69
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17 โครงการติดตั้งผ้าม่าน 5-69
18 โครงการเสียงตามสาย 5-69
19 โครงการจัดตั้งห้องสมุด 5-69
20 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่อนุบาล 5-70
21 โครงการจัดซื้อล็อคเกอร์ 30 ช่อง 5-70
22 โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 5-70
23 โครงการก่อสร้างอ่างล้างถ้วย-ชาม 5-70
24 โครงการจัดทําลวดตาข่ายก้ันบริเวณสนามเด็กเล่น 5-70
25 โครงการปูกระเบื้องยางบริเวณสนามเด็กเล่น 5-70
26 โครงการจัดทําเสาธงพร้อมฐาน 5-70
27 โครงการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ชานอ้อยมีล้อ 5-71
28 โครงการจัดทําป้ายช่ือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 (เทศบาล) 5-71
29 โครงการติดตั้งผ้าม่านกันแดดภายในห้องเรียนของศูนย์ฯ3 5-71
30 โครงการจัดทําบอร์ดประชาสัมพันธ์ 5-71
31 โครงการจัดทําหลังคาบริเวณสนามเด็กเล็ก 5-71
32  โครงการทําถนนคอนกรีตภายในศูนย์ฯ3 5-71
33 โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แห่ง 5-71
34 โครงการพัฒนาข้าราชการครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จํานวน 2 แห่ง 5-72
35 โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3 แห่ง 5-72
36 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 2 แห่ง 5-72
37 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จํานวน 2 แห่ง 5-72
38 โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่นระดับสถานศึกษา 5-72

ในสังกัดเทศบาลและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
39 โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในโรงเรียนและศูนย์พัฒนา 5-72

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
40 โครงการจัดซื้อรถกระบะบรรทุก6 ล้อ จํานวน 2 คัน  พร้อมติดตั้งหลังคา 5-73
41 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น 5-73
42 โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ให้กับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-73

แนวทางการพัฒนาที่  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ
1 โครงการอุดหนุนคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5-74
2 โครงการส่งเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 5-74
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3 โครงการบัณฑิตน้อย 5-74
4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 5-74
5 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD) 5-74

ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท.2

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การแก้ไขปัญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนาที่  5.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้

1 โครงการแก้ปัญหาความยากจน 5-75
2 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์โค เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-75
3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 5-75
4 โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาการเรียนรู้วิชาชีพและศูนย์การจําหน่ายสินค้าของดีในชุมชน 5-76
5 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ในชุมชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-76
6 โครงการซื้อวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้เกษตรกร 5-77

แนวทางการพัฒนาที่5.2 พัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมแก่คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสและบริการ
ขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

1 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส 5-78
2 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-78
3 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตช่วยเหลือชีวิตเพื่อมนุษย์ 5-78
4 โครงการเงินอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ 5-78
5 โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติและปัญหาความเดือดร้อนความยากจนของผู้ด้อยโอกาส 5-78
6 โครงการสงเคราะห์เครื่องกันหนาวแก่ผู้ด้อยโอกาส 5-79
7 โครงการมอบทุนการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส 5-79
8 โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-79

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย  
สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

1 โครงการจัดซื้อโต๊ะหินอ่อนพร้อมเก้าอ้ี  จํานวน  6  ชุด 5-80
2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกสําหรับรักษาความสงบเรียบร้อย  แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 5-80
3 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 5-80
4 โครงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดยานยนต์ 5-81
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5 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานกองคลัง 5-81
6 โครงการปรับปรุงห้องกองคลัง 5-81
7 โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดเทศบาล 1,2,3 และ4 ให้เป็นตลาดมาตรฐาน 5-81
8 โครงการจ้างบริษัทที่ปรึกษาศึกษาออกแบบปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2,3 ให้เป็นตลาดใหม่ที่ได้มาตรฐาน 5-82
9 โครงการจัดซื้อเต้นท์ 5-82
10 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 5-82
11 โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้า 5-82
12 โครงการปรับปรุงสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-82
13 โครงการก่อสร้างห้องน้ําบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ (โนนสว่าง) 5-83
14 โครงการก่อสร้างเตาเผาศพปลอดมลพิษ 5-83
15 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคล่ือนที่ 5-83

แนวทางการพัฒนาที่  6.2 พัฒนาระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารของท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง
1 โครงการเพิ่มและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 5-84
2 โครงการจัดทําโครงป้ายประชาสัมพันธ์ 5-84
3 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานของเทศบาล 5-84
4 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศของหน่วยงาน 5-85
5 โครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 5-85
6 โครงการจัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องภาษีค่าธรรมเนียม และใบอนุญาต ๆ 5-85
7 โครงการบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ(GIS) ผ่านเวปไซต์ของเทศบาล 5-85
8 ประเภทบริการด้านโทรคมนาคมสําหรับกองการศึกษา 5-85
9 โครงการหอกระจายข่าวชุมชน 5-86
10 โครงการหอกระจายข่าวแบบไร้สายพร้อมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย 5-86

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง 5-87
2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม 5-87
3 เงินอุดหนุนองค์กรเครือข่ายคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้าน 5-87
4 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ทั้ง 26ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-88
5 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองค์กรในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-88
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แนวทางการพัฒนาที่ 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานและลูกจ้าง 5-89
2 โครงการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 5-89

ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและครูเทศบาล
3 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผู้ปฏิบัติงานภาคสนามดีเด่น 5-89
4 โครงการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท การศึกษาภาคพิเศษ 5-89
5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากรในองค์กร 5-90
6 โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างจริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินฯ การจัดเก็บรายได้ 5-90

งานแผนที่ภาษีฯ และงานพัสดุ
7 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ 5-91
8 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ 5-91
9 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 5-91

5-91

แนวทางการพัฒนาที่  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
1 โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส. ในสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-93
2 โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-93
3 โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-93
4 โครงการจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง 5-93
5 โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 5-93
6 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-94
7 โครงการจ้างเหมาจัดทําตู้เก็บเอกสารชนิดติดผนังมีประตู เปิด-ปิด ตามช่องเก็บเอกสารต่าง ๆ 5-94
8 โครงการจัดทําป้ายยินดีต้อนรับเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่   (ทิศตะวันตกทางชนบท) 5-94
9 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3-6  จํานวน  4  ชุด 5-94
10 โครงการจัดซื้อโต๊ะทาํงานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 1-3  จํานวน  4  ชุด 5-94
11 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน ระดับ 7-8  จํานวน 1 ตัว 5-95
12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-95
13 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมระบบเครื่องยนต์ รถยนต์ยี่ห้อเกีย หมายเลขทะเบียน กฉ - 5296 5-95
14 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 5-95
15 โครงการจ้างเหมาจัดทําระบบบริหารงานบุคคล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 5-96

10 โครงการฝึกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นําคณะกรรมการ
ชุมชน และองคก์ร ในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
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16 โครงการจัดซื้อเครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลาการทํางาน 5-96
17 โครงการจัดหาครุภัณฑ์กองวิชาการ และแผนงาน 5-96
18 โครงการติดตามและประเมินผลการ พัฒนาท้องถิ่น 5-97
19 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 5-97
20 โครงการจัดซื้อโทรทัศน์สี 5-97
21 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร์ 5-97
22 โครงการจ้างเหมาจัดเก็บเงินค่าบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 5-98
23 โครงการจัดซื้อรถจักยานยนต์ 5-98
24 โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีทํางาน 5-98
25 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ 5-98
26 โครงการจ้างเหมาจัดทําผ้าม่าน 5-98
27 โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด 5-98
28 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผู้ค้าในตลาดสดเทศบาล 1,2,3 5-99
29 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร 5-99
30 โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 5-99
31 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ 5-99
32 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ี ระดับ 3,5,6,7 5-99
33 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 5-99
34 โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 5-100
35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถตักหน้า-ขุดหลัง 5-100
36 โครงการจัดซื้อป้ายเตือนท้ายรถ 5-100
37 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบดส่ันสะเทือน 5-100
38 โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 5-101
39 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด 5-101
40 โครงการค่าตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบ 5-101
41 โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 5-101
42 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถนักเรียนและครู 5-101
43 โครงการก่อสร้างศาลาพักสําหรับผู้ปกครอง 5-102
44 โครงการวางท่อและปรับพื้นที่หลังอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ 5-102
45 โครงการก่อสร้างเวทีใต้อาคาร 4 ช้ัน 5-102
46 โครงการก่อสร้างพื้นพร้อมท่อระบายน้ํา คสล.และบ่อทรายสําหรับเครื่องเล่นเด็ก รร.อนุบาลสาธิต 5-102
47 โครงการจัดซื้อม้าหินออ่น 5-102
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48 โครงการเหล็กดัดหน้าต่างอาคารเรียน 4 ช้ัน 5-102
49 โครงการจัดทําแผงเหล็กก้ันสําหรับป้องกันอันตรายอาคาร 4 ช้ัน 5-103
50 โครงการจัดทํามุ้งลวดช่องลมด้านหน้าห้อง อาคาร 4 ช้ัน 5-103
51 โครงการซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น จํานวน 9 เครื่อง 5-103
52 โครงการจัดทําป้าย/บอร์ดประชาสัมพันธ์ 5-103
53 โครงการเทคอนกรีตหน้าห้องเด็กเล็ก  3 5-103
54 โครงการก่อสร้างห้องน้ําระหว่างห้องเด็กเล็ก 3 และห้องเด็กเล็ก 4 5-103
55 โครงการปูกระเบื้องในห้องพักครู 5-103
56 โครงการจัดทําที่ประดิษฐานพระพุทธรูป 5-104
57 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนย์ฯ2 5-104
58 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํารอบบริเวณศูนย์ฯ 3 5-104
59 โครงการปรับปรุงและต่อเติมรั้วศูนย์ฯ3 5-104
60 โครงการติดตั้งรางน้ําฝนบริเวณโรงอาหารพร้อมติดตั้งถังรองน้ําฝน 5-104
61 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 น้ิว จํานวน 2 เครื่อง พร้อมปริ๊นเตอร์ 5-104
62 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานรักษาความสะอาด 5-104
63 โครงการจัดซื้อสายส่งนํ้าดับเพลิงพร้อมหัวฉีด 5-105
64 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 5-106
65 โครงการก่อสร้างอาคารพัสดุพร้อมที่จอดรถกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม (พื้นที่หนองแวงไร่) 5-106
66 โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.เพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 5-106
67 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 5-106
68 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  จํานวน 2 เครื่อง 5-106
69 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์สีอิงเจ็ท 5-106
70 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ีระดับ 3-6 จํานวน 4 ชุด 5-106
71 โครงการจัดซื้อโต๊ะทํางานพร้อมเก้าอ้ีระดับ 8 จํานวน 1 ชุด 5-107
72 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกองสวัสดิการ 5-107
73 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 5-107
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บทนํา 

 
 
 
 
 
 



           
สวนท่ี 1 
บทนํา 

การจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 

 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 
 

                 แผนพัฒนาสามป  เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่วา  
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหน่ึงแนวทาง  และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหน่ึง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหน่ึงโครงการ/กิจกรรมที่จะตองนํามาดําเนินการเพื่อ ใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา  ซึ่งจะมีผลตอวัตถุประสงค  เปาหมาย  
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางย่ังยืน และวิสัยทัศนในทีสุ่ด 
 

 นอกจากน้ัน แผนพัฒนาสามปเปนแผนที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป      
กลาวคือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใชการวางแผนพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําป  โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป  ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป  ไป
จัดทํางบประมาณ  เพื่อให  กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ  และผานกระบวนการมี
สวนรวมของประชาชน 
 
 แผนภาพท่ี 2 ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป 

 
 

วิสัยทัศนทองถิ่น 
 

 
           

          จุดมุงหมายการพัฒนา    จุดมุงหมายการพัฒนา           จุดมุงหมายการพัฒนา 
 
    

 
    

     ยุทธศาสตร                 ยุทธศาสตร              ยุทธศาสตร            ยุทธศาสตร 
 
     
 
 

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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              “แผนพัฒนาสามป”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่
จัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป  ซึ่งมีความตอเน่ืองและเปนแผนกาวหนาครอบคลุมระยะเวลาสามปโดย
มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเปนประจําทุกป 
              ดังน้ัน โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป  โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลา
สามปน้ันควรมีสภาพความพรอมอยางนอย  2  ประการ  คือ 

1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่จะดําเนินการ   โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ 
โครงการ/กิจกรรม  รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะที่จะไดรับจากโครงการ/กิจกรรม 

2. กิจกรรมที่อยูในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป    ควรมีความพรอมในเรื่องรูปแบบ     
และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควร  เพื่อใหสามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาที่จะนําไปใชจัดทํา   
งบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 

แผนพัฒนาสามป  มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปน้ี 
1. เปนเอกสารที่แสดงถึงปญหาและความตองการของประชาชนสูการพัฒนา 
2. เปนเอกสารที่แสดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
3. เปนเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดําเนินการ 
4. เปนเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป 
5. เปนเอกสารที่จะแสดงความเช่ือมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา กับงบประมาณราย 

       จายประจําป 
 

ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป  เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยงและสงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุนและเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนวทาง
การดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารจัดการของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด 
 ทรัพยากรการบริหาร   โดยทั่วไปประกอบดวย 
 เงิน ทั้งเงินงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเอง  และแหลงงบประมาณภายนอก 
รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจายดวย 

              คน  ซึ่งหมายความรวมต้ังแตผูบริหารทองถ่ิน  พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก
ระดับ  ซึ่งจะมีความแตกตางหลากหลายทั้งดานความรู  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองนําศักยภาพของกําลังคนเหลาน้ันมาใช รวมทั้งตองพัฒนากําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และถาพิจารณาในความหมายอยางกวางขงวางและอาจหมายความรวมถึง
ประชาชนในทองถ่ินซึ่งจะมีสวนในการพัฒนาทองถ่ินดวย 

  วัสดุอุปกรณ  หมายถึงเครื่องจักร  เครื่องมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใชใน
การบริหารจัดการทองถ่ินใหเกิดการพัฒนาสูงสุด  โดยมีการและพัฒนาวัสดุอุปกรณ  ใหมีความทันสมัยเพื่อ
รองรับความกาวหนาของสังคมโดยสวนรวมไดอยางเทาทัน  และใชวัสดุอุปกรณดังกลาวอยางเต็มศักยภาพ 
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   การบริหารจัดการ  เปนสิ่งที่จะชวยขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการขางตนใหเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีสภาพการพัฒนาอยางย่ังยืน  การบริหารจัดการเปนทั้งศาสตรและศิลป
ที่ตองศึกษาและนําไปปฏิบัติอยางตอเน่ือง 

 

แผนภาพท่ี 3  วงรอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร  และแผนพัฒนาสามป 
 

พ.ศ.  25……..                               
ป  พ.ศ. 

ประเภทแผนพัฒนา 
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (2550 – 2554) 
1) เตรียมการจัดทําแผน 
2)    ใชบังคับ 

            

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา  (2555 – 2559) 
3)     เตรียมการจัดทําแผน 
4)     ใชบังคับ 

            

แผนพัฒนาสามป 
1) 2548 – 2550 
2) 2549 – 2551 
3) 2550 – 2552 
4) 2551 – 2553 
5) 2552 – 2554 
6) 2553 – 2555 
7) 2554 – 2556 
8) 2555 – 2557 
9) 2556 – 2558 
10) 2557 – 2559 
                       ฯลฯ 
หมายเหตุ   มีการทบทวนและขยายแผนทุกป 
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ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
 หลังจากที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรแลวก็
จะตองถึงข้ันตอนในการแปลงสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งไดกําหนดข้ันตอนการจัดทําเปน
แนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําไปดําเนินการ  7  ข้ันตอน   ดังน้ี 
 

ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดทําแผน 
1. หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทําแผนพัฒนาควรเขาพบผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อช้ีแจง

วัตถุประสงคความสําคัญและความจําเปนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป เพื่อใหผูบริหารทราบถึงภารกิจที่
จะตองดําเนินการตอไป  และดําเนินการเสนอโครงการจัดทําแผนพัฒนาสามป หวงป พ.ศ 2556 ถึง 2558   
ผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหผูบริหารทองถ่ินอนุมัติ  โครงการดังกลาวจะเปนการกําหนดทรัพยากร
ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  และกําหนดปฏิทินการทํางานไวอยางชัดเจน  

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ  แจงโครงการที่ไดรับอนุมัติใหผูที่เกี่ยวของทราบ  ไดแกคณะกรรมการ 
พัฒนาทองถ่ิน  หนวยงานภายในของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และประชาคมทองถ่ิน 
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ขั้นตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
1. ในข้ันตอนน้ี  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตรการพัฒนา

และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  พรอมทั้งขอมูลที่เกี่ยวของ  ปญหาความตองการของ
ทองถ่ิน  รวมทั้งสรุปยุทธศาสตรการพัฒนาของประเทศ  กรม กลุมจังหวัด จังหวัด/อําเภอ แผนชุมชนและ
นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน  เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

2. คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  จัดการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
ประชาคมทองถ่ินและสวนราชการที่เกี่ยวของ  เพื่อรวมกันพิจารณา  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในครั้ง
แรก  ใหเวทีการประชุมรวมกันดังกลาว  คัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่สมควรนํามาใช
เปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป  เพื่อเปนกรอบในการพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา
สามปตอไปแตสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาสามปครั้งตอไป  (เมื่อครบรอบหน่ึงป) ใหเวทีการประชุมรวม
พิจารณาทบทวนดูวา  จากยุทธศาสตร  แนวทางการพัฒนาที่ไดคัดเลือกและโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว  ยัง
มีความเหมาะสมหรือไม ซึ่งในข้ันตอนน้ีในการจัดทําแผนพัฒนาสามปในปตอไปจะสามารถคัดเลือกยุทธศาสตร
การพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  ที่จะนํามาใชเปนกรอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปก็ได  รวมทั้งกําหนด 
โครงการ/กิจกรรม  ที่จะเพิ่มเติมหรือตัดทอนลงได 

3. เมื่อไดแนวทางการพัฒนาแลว  เวทีการประชุมรวมพิจารณาวาจะมีโครงการ/กิจกรรม
อะไรบางที่ตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใชเปน
กรอบในการพัฒนา 

4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากําหนดอาจมีเปนจํานวนมาก ดังน้ันในข้ันตอนน้ีจะตองมีการ
ดําเนินการดังน้ี                                                                                                                                                                 
                (1)  พิจารณาความเกี่ยวเน่ืองกันระหวางยุทธศาสตรหรือระหวางแนวทางการพัฒนา  เชน
ใน “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”  ไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสินคาหน่ึง
ตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ”  โดยเวทีการประชุมรวมไดกําหนด “โครงการพัฒนาดานการตลาดฯ”  ซึ่งอาจจะมี
ความสัมพันธกับ “ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการทองเที่ยว”  ซึ่งไดกําหนด “แนวทางการพัฒนาสถานที่
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  ศิลปะ  วัฒนธรรม”  โดยไดกําหนด  “โครงการปรับปรุง  สถานที่ประวัติศาสตร
และโบราณสถาน”  หากพิจารณาแลว  จะเห็นไดวาโครงการทั้งสองที่มาจาก  ยุทธศาสตรการพัฒนาคนละ
ยุทธศาสตรกัน  แตมีความเช่ือมโยงและสนับสนุนกันไดในเชิงการเสริมสรางรายไดใหแกประชาชนโดยการนํา
ผลิตภัณฑมาขายใหนักทองเที่ยว  ซึ่งหากกําหนดในแผนพัฒนาสามปแลว  จะตองกําหนดหวงเวลาการ
ดําเนินงานที่สอดรับกัน 
                       (2)  ใหพิจารณานําโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดําเนิน 
การของชุมชนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา ในแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาประกอบการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป 

(3)  มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ / กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนา
สามป ไดอยางเหมาะสมและนอกจากน้ันยังเปนการจัดลําดับโครงการไวเพื่อทําแผนพัฒนาสามปในชวงถัดไป
ดวย เน่ืองจากในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนา  อาจจะตองใชเวลา
ตอเน่ืองนานกวาสามป ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจําเปนตองพิจารณาแนวทางการจัดทําโครงการ/
กิจกรรมที่ตอเน่ืองไปในระยะยาวดวย  ซึ่งอาจจะยังไมสามารถระบุไวในชวงสามปของการจัดทําแผนพัฒนา
สามปได เชน โครงการจัดการขยะมูลฝอย  อาจมีกิจกรรมหลากหลาย  ที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  ดังน้ี 
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ปงบประมาณ 
โครงการ/กิจกรรม 

2554 2555 2556 2557 2558 
โครงการจัดการขยะมูลฝอย 
1) การศึกษาความเปนไปได 
2) การจัดซ้ือที่ดิน 
3) การกอสรางสถานีขนถาย 
4) การกอสรางสถานที่กําจัดขยะ 
5) การซ้ือเครื่องจักรกลหลัก 
6) การซ้ือรถบรรทุกขยะ 
7) การซ้ือถังขยะ 
8) การวาจางเอกชนดําเนินการเก็บ  ขนขยะ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

       (4) เน่ืองจากกิจกรรมที่จะตองดําเนินการมีความหลากหลาย  ดังน้ัน  ในข้ันของการ
พิจารณากําหนดกิจกรรม  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ  ดังตอไปน้ี 

 งบประมาณรายรับ  รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
 ภาคีการพัฒนาที่สามารถเขามารวมดําเนินการ  หรือมีภารกิจรับผิดชอบการดําเนินการใน

เรื่องน้ันๆ  เมื่อพิจารณาดานตาง ๆ  ดังกลาวแลว  จะตองแยกประเภทของโครงการออก  อยางนอยสาม
ประเภท  คือ 

(1)  โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเอง  กลาวคือมีขีดความสามารถทั้ง
ทางดานกําลังเงิน  กําลังคน  วัสดุอุปกรณ  และความรูทางดานการบริหารจัดการที่จะดําเนินการไดเอง 

(2)  โครงการที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอื่นดําเนินการ  เพื่อใหเกิด 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เน่ืองจากเปนงานที่อยูในอํานาจหนาที่  แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินไม
สามารถหรือไมประสงคจะดําเนินการ  จึงมอบหมายใหหนวยงานอื่นดําเนินการแทนโดยการต้ังงบประมาณเปน
เงินอุดหนุนใหตามระเบียบวิธีการของทางราชการ  

(3) โครงการขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ทั้งราชการบริหารสวนกลางสวนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่น  และภาคเอกชน  อันเน่ืองมาจาก  เปนโครงการขนาดใหญ  หรือเปนโครงการที่
หนวยงานดังกลาวเปนหนวยปฏิบัติและมีหนาที่จัดบริการสาธารณะดังกลาวอยูแลว  ทั้งน้ี  รวมถึงโครงการเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (ซึ่งมีกรอบในการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนอยูแลว โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ที่จะ
เสนอขอรับการสนับสนุนตองอยูในเงื่อนไขของการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดังกลาว) 
 

ข้ันตอนที่  3  การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
1.  การเ ก็บรวบรวมขอมูล  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทอง ถ่ิน        

ดําเนินการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ซึ่งนอกจากจะตองเก็บ
รวบรวมขอมูลพื้นฐานทั่วไปแลว  ยังจะตองวิเคราะหวายุทธศาสตรการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก  
ตองการขอมูลประเภทใดเปนพิเศษ  ตองการขอมูลของหวงเวลาใด  และจะเก็บขอมูลจากแหลงใด  เพื่อเปน
ขอมูลที่จะนํามาวิเคราะห  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรม  ไดอยางถูกตอง  
               2. การวิเคราะหขอมูล  ประกอบดวย  4   กิจกรรมหลัก  คือ 

(1) การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
(2) การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
(3) การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
(4) การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป   
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 โดยมีรายละเอียดในแตละกิจกรรม   ดังน้ี 
1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผานมา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  สรุปผลการพัฒนาที่ผานมาและนําเสนอที่

ประชุมซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาทองถ่ินในรอบปที่ผานมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ (สําหรับ
องคการบริหารสวนตําบล ควรจัดใหมีการประชุมประชาคมหมูบานดวย)    
 2. การคัดเลือกยุทธศาสตรการพัฒนา 
 หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปที่ผานมาแลว ใหที่ประชุมตามขอ  1  รวมกันคัดเลือก
ยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมทั้งสอดคลองกับปญหาความตองการของประชาคม/
ชุมชนในหวงระยะเวลาสามป (ในกรณีดังกลาวอาจคัดเลือกทุกยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทํา
แผน พัฒนาสามปก็ได ในกรณีที่เห็นวามียุทธศาสตรการพัฒนาใดที่ยังไมไดกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา   แตมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกําหนดข้ึนใหม ก็อาจกําหนดข้ึนได แตทั้งน้ีตองแสดงใหเห็นถึง
เหตุผลและวัตถุประสงคที่มีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ย่ังยืน และวิสัยทัศนการพัฒนา
ทองถ่ิน (และนําไปปรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาตอไป) 

 3. การจัดลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา 
 ภายใตยุทธศาสตร  จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย  ซึ่งลวนแลวแตมีความจําเปนในการ

ดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาทั้งสิ้น แตมีความสําคัญความจําเปนเรงดวนมาก
นอยแตกตางกัน ที่ประชุมตามขอ 1 จะตองรวมกันจัดเรียงลําดับความสําคัญของแนวทางการพัฒนา การ
จัดลําดับความสําคัญดังกลาว ไมไดหมายความวาแนวทางการพัฒนาที่   ถูกจัดลําดับความสําคัญอยูในลําดับ
หลังๆ จะไมตองนํามาปฏิบัติเพราะการที่จะกําหนดแนวทางการพัฒนาทุกแนวทาง ไดรับการพิจารณาแลววา
ตองดําเนินการแตในหวงระยะเวลาสามปของแผนพัฒนาสามปน้ัน อาจมีแนวทางที่จําเปนตองนํามาเนนการ
ปฏิบัติ 
 4.  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในหวงสามป 
 หลังจากจัดลําดับแนวทางการพัฒนาแลว ที่ประชุมจะตัดสินใจวาจะนําแนวทางการพัฒนา
เหลาน้ันมา  ดําเนินการ  แตในการตัดสินใจเลือกน้ันควรจะไดวิเคราะหถึงความเปนไปไดในทางปฏิบัติ  เพราะ
ในการจัด ลําดับความสําคัญอาจใชการตัดสินใจของแตละบุคคลเปนหลัก 
 

ขั้นตอนท่ี  4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
    หลังจากไดแนวทางการพัฒนาในชวงสามปแลว ใหที่ประชุมรวมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค

ของยุทธศาสตรการพัฒนา  มาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา  โดยพิจารณาคัดเลือก
วัตถุประสงคของยุทธศาสตรการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ที่สอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ในชวงสามป   โดยนําวัตถุประสงคดังกลาวมาจัดทําเปนวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
บางครั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาต้ังแตข้ันการจัดทําแผน 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินแลวแตอาจนํามาปรับใหชัดเจนและสอดคลองกับสถานการณในชวงสามป 
  

            ในข้ันตอนน้ี  ที่ประชุมจะรวมกันพิจารณากําหนดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา  ที่จะตอง
ดําเนินการตามแนวทางที่คัดเลือกและโดยที่กิจกรรมที่จะดําเนินการยอมมีความหลากหลาย ซึ่งที่ประชุมจะตอง
พิจารณาในประเด็นดังตอไปน้ีดวยคือ 
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(1) พิจารณากิจกรรมที่ตองดําเนินการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนาที่กําหนด
อยางรอบคอบ  เพื่อใหไดโครงการ/ กิจกรรมที่ครบถวน  ซึ่งอาจจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรมที่องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินดําเนินการเอง  โครงการ/กิจกรรมที่รวมดําเนินการกับหนวยงานอื่น  หรือโครงการ/กิจกรรมที่
หนวยงานอื่นเปนผูดําเนินการ พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของโครงการ/กิจกรรม  ควรพิจารณาทั้งภายใต
แนวทางเดียวกันและระหวางแนวทางการพัฒนา 

(2) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรมทั้งในดานกระบวนการดําเนินงานและในดานของผล
การดําเนินการ  เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปตาง ๆ  ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

(3) พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจําเปนเรงดวน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ค. ความเช่ือมโยงของกิจกรรม  และระยะเวลาที่จะดําเนินการ 
 

ขั้นตอนท่ี   5   การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พิจารณาคัดเลือกโครงการที่สอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาในชวงสามป  มาจัดทํารายละเอียดโครงการ  ในดานเปาหมาย  ผลผลิต  ผลลัพธ  
งบประมาณ  ระยะเวลา  ผูรับผิดชอบ  และตัวช้ีวัดความสําเร็จ  โดยเนนการศึกษารายละเอียดของกิจกรรมที่
จะดําเนินการในปแรกของแผนพัฒนาสามป เพื่อใหสามารถนําไปจัดทํางบประมาณรายจายประจําปไดตอไป 
 

ขั้นตอนท่ี  6  การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
 1. จัดเวทีประชาคม  ซึ่งประกอบดวยคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ประชาคมทองถ่ิน  และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ  รวมไปถึงการรับทราบปญหาความตองการแลว
นําไปเปนขอมูลในการจัดทํารางแผนพัฒนาสามปเพื่อใหสามารถพัฒนาและแกไขปญหาของทองถ่ินตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไวตอไป 
 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  จัดทํารางแผนพัฒนาสามป  โดยมี      
เคาโครง  ประกอบดวย   6  สวน   ดังน้ี 
            สวนที่  1   บทนํา 
            สวนที่  2   สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
            สวนที่  3   สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 
            สวนที่  4   สรุปยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
            สวนที่  5   บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
            สวนที่  6   การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและติดตามประเมินผล 
 3.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินนํารางแผนพัฒนาสามปที่ปรับปรุงแลว 
เสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพื่อพิจารณา 

 

ขั้นตอนท่ี  7  การอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 
 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเสนอรางแผนพัฒนาสามปที่ผานการพิจารณาใหผูบริหารทองถ่ิน
พิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามปและนําไปปฏิบัติ  รวมทั้งแจงสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ  องคการบริหารสวนจังหวัด  อําเภอ  หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งประกาศ
ใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกัน 

 
              ********************************************** 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญ 

ของเทศบาลเมืองบานไผ 



 
                                                                                                                                                                                                                                                               

สวนท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของเทศบาลเมืองบานไผ 

 
ประวัติความเปนมาของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 เทศบาลเมืองบานไผ ไดยกฐานะจากสุขาภิบาลบานไผ  เปนเทศบาลตําบลบานไผ  เมื่อวันที่      
24  มิถุนายน  2524  และในปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลเมืองบานไผ  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 โดยที่
ขณะน้ันสุขาภิบาลบานไผไดเจริญกาวหนาข้ึนเปนลําดับ  มีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การ
ปกครอง  การศึกษา  และจํานวนประชากรที่เพิ่มข้ึนในอัตราที่สูงข้ึน  การดํารงชีวิตและความเปนอยูของ
ประชากรที่ดีข้ึน  ทําใหประชาชนมีความพรอมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลของตนข้ึนเปน “เทศบาล” เน่ืองจากมี
ศักยภาพดานตาง ๆ  ข้ึน  ประกอบกับสุขาภิบาลบานไผมีรายไดสูงพอ  ที่จะดําเนินการปกครองทองถ่ินใน
รูปแบบของเทศบาลได 
 ดังน้ัน อําเภอบานไผ  โดยนายฮึกหาญ  โตมรศักด์ิ นายอําเภอบานไผ  ในขณะน้ันไดดําเนินการ
รวบรวมขอมูล  มติความตองการของประชาชนที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาจังหวัดขอนแกนแลว  รายงาน
เสนอกระทรวงมหาดไทยถึงความพรอมที่จะยกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผข้ึนเปนเทศบาล ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน 2524  ไดมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะสุขาภิบาลอําเภอบานไผและจัดเปน “เทศบาลตําบลบานไผ”  
อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลมที่ 98 ตอนที่ 101 ลงวันที่ 
24  มิถุนายน  2524 และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2548 ไดยกฐานะจากเทศบาลตําบล  เปนเทศบาลเมือง โดย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา13 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
เทศบาล(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบภายในเขตเทศบาล รวม 16.20 ตารางกิโลเมตร 

 เทศบาลเมืองบานไผ  แตกอนไดอาศัยหอประชุมอําเภอหลังเกาเปนอาคารสํานักงานเทศบาล ซึ่งมี
นายเจริญ  ดีบุญมี ณ ชุมแพ (นายอําเภอบานไผขณะน้ันเปนนายกเทศมนตรีคนแรก ตอมาเมื่อวันที่ 20 
พฤษภาคม  2529 เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการวางศิลาฤกษ  กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบาน
ไผหลังใหม  โดยนายบุญชวย  ศรีสารคาม  ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน บนพื้นที่ดินเน้ือที่ 10 ไร - งาน         
35  ตารางวา  ถนนเจนจบทิศ  หางจากที่วาการอําเภอบานไผ  ไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งไดใช
เปนสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  จนถึงปจจุบัน 
 

1. สภาพท่ัวไปของเทศบาลเมืองบานไผ 
 1.1  ท่ีต้ังและอาณาเขต 

ก. ท่ีต้ังขนาดพ้ืนท่ี 
เทศบาลเมืองบานไผ  อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ต้ังอยูที่คาพิกัดระบบ UTM  ประมาณ  

253,000  ถึง  262,000  ตะวันออก  คาพิกัด  ประมาณ  1,773,000  ถึง  1,780,000  ต้ังอยูในเขตพื้นที่ตําบล
ในเมือง  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  มีพื้นที่เขตเทศบาล  16.20  ตารางกิโลเมตร  มีระยะทางหางจาก
กรุงเทพมหานคร  ประมาณ 408 กิโลเมตร หางจากจังหวัดขอนแกน ประมาณ 44 กิโลเมตร  เทศบาลเมืองบาน
ไผ อยูในเขตการปกครองของอําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน  ประกอบข้ึนดวยพื้นที่ในเขตการปกครอง ของ
ตําบล  3  ตําบล  ประกอบดวย  ตําบลในเมือง  ตําบลบานไผ  และตําบลแคนเหนือ  มีพื้นที่ในเขตเทศบาล
ตําบลละ  8.20  ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ  46.59  รวมเปนรอยละ  93.08  สวนตําบลแคนเหนือมีพื้นที่ 
1.20 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 6.82 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังรายละเอียดในตาราง แสดงพื้นที่เขตการปกครอง
ของเทศบาลเมืองบานไผ 
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ลําดับท่ี ตําบล พ้ืนท่ี (ตร.กม.) รอยละ 

1 ในเมือง 8.20 46.59 
2 บานไผ 8.20 46.59 
3 แคนเหนือ 1.20 6.82 

รวม 17.60 100 
   

ที่มา : ผลจากการจัดทําโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ พ.ศ.2546   
         และแผนที่แสดงเขตการปกครองเทศบาลเมืองบานไผ 

  เทศบาลเมืองบานไผประกอบดวย ประชากร จํานวน 29,302 คน แยกเปน ชาย 14,137 คน, หญิง 
15,165 คน  จํานวนครวัเรือน 11,389 ครัวเรือน (ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555) ประกอบดวยชุมชนตาง ๆ  
จํานวน 26  ชุมชน  โดยมีชุมชนกกแดงเปนชุมชนใหญที่สุดมีพื้นที่ 1.64 ตารางกิโลเมตร  หรือรอยละ 9.32  ของ
ชุมชนทั้งหมด  และมีชุมชนบานไผเกามีขนาดใหญเปนลําดับที่ 2 มีพื้นที่ 1.57 ตารางกิโลเมตรหรือรอยละ 8.92  
ของชุมชนทั้งหมด  และมีชุมชนตลาด 1,2,3  มีขนาดเล็กสุดมีพื้นที่ 0.13 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 0.74 ของ
ชุมชนทั้งหมด  ดังรายละเอียดตามตารางแสดงรายละเอียดชุมชน  
 

ลําดับ ช่ือชุมชน พ้ืนที่ (ตร.กม.) รอยละ 

1 กกแดง 1.64 9.32 
2 บานไผเกา 1.57 8.92 
3 โนนสวรรค 1.34 7.61 
4 สุมนามัย 1.13 6.42 
5 โนนสวาง 1.12 6.36 
6 คุมจัดสรร 0.85 4.83 
7 หวยทราย 0.82 4.66 
8 หนองลุมพุก 0.81 4.60 
9 ปอปด 0.79 4.49 
10 คลองชลประทาน 0.78 4.43 
11 โนนสะอาด 0.77 4.38 
12 หลักสิบสี่ 0.75 4.26 
13 เจาเงาะ 0.71 4.03 
14 ขนมจีน 2000 0.55 3.13 
15 ซอยยิ่งยง 0.55 3.13 
16 สมหวัง-สังวาลย 0.50 2.84 
17 บานขาพัฒนา 0.46 2.61 
18 ซอยศาลเจา 0.36 2.05 
19 สมประสงค 0.35 1.98 
20 แสงทอง 0.33 1.88 
21 ซอยประปา 0.33 1.88 
22 พระธรรมสาร 0.27 1.53 
23 ศรีหมอนพัฒนา 0.26 1.48 
24 หมูสี่พัฒนา 0.24 1.36 
25 โพธ์ิสวรรค 0.19 1.08 
26 ตลาดสด 1,2,3 0.13 0.74 

รวม 17.60 100 
  ที่มา : ผลจากการสํารวจเพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของเทศบาลเมืองบานไผ  พ.ศ. 2546 
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ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเปนที่ราบสูง  สภาพดินปนทราย  ดานทิศเหนือเปนที่เนินสูง  ดานทิศใต
เปนที่ราบลุม  มีลํานํ้า 2 สายไหลผานคือ  ลํานํ้าหวยทราย  ลํานํ้าหวยจิก  ซึ่งมีนํ้าไหลตลอดฤดูกาล  แหลงเก็บ
กักนํ้าประกอบดวย  อางเก็บนํ้าหนองนาวัว  เปนอางเก็บนํ้าซึ่งกรมชลประทานสรางข้ึน  ต้ังอยูหางจากที่ต้ัง
อําเภอบานไผไปทางทิศใต  ประมาณ 2 กิโลเมตร  และอางเก็บนํ้าบานนาโพธ์ิเปนอางเก็บนํ้าที่กรมชลประทาน
สรางข้ึนเชนกัน  ต้ังอยูหางจากที่ต้ังอําเภอบานไผไปทางทิศตะวันออกประมาณ  5 กิโลเมตร  และอางเก็บนํ้า  
“แกงละวา”  ต้ังอยูหางจากที่ต้ังอําเภอบานไผไปทางทิศเหนือ  ประมาณ 12 กิโลเมตร  ซึ่งการประปาสวน
ภูมิภาคไดใชแหลงนํ้าแหงน้ีเปนแหลงนํ้าใชบริการประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 
 เน่ืองจากมีแหลงนํ้าอุดมสมบูรณ  บริเวณโดยรอบของเขตเทศบาลเมืองบานไผ  จึงเหมาะสําหรับที่
จะทําไร  ทํานา  ซึ่งเปนพื้นที่สวนใหญภายในเขตเทศบาล  และเปนที่ต้ังของอาคารพาณิชย  บานเรือนและ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กข้ึนหลายแหง  เชน  โรงงานมันสําปะหลัง  คลังสินคาเพื่อการเกษตร  โรงงาน
ยาสูบ  เปนตน 
 

ข. อาณาเขตของเทศบาลเมืองบานไผ   
ซึ่งเปนที่ต้ังของเทศบาลเมืองบานไผมีอาณาเขตติดตอ   ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลในเมือง     และตําบลบานไผ 
ทิศใต   ติดตอกับตําบลในเมือง     และตําบลหัวหนอง 
ทิศตะวันออก  ติดตอกับตําบลในเมือง     และตําบลหนองนํ้าใส 
ทิศตะวันตก  ติดตอกับตําบลหัวหนอง   และตําบลบานไผ 

 

1.2  สภาพภูมิประเทศ 
 บริเวณแองโคราช  มีลักษณะเปนที่ราบลูกฟูก เอียงลาดจากบริเวณเทือกเขาและที่สูงทางดานทิศ

ตะวันออก และดานทิศเหนือ จึงทําใหพื้นที่ตรงกลางเปนแองตํ่าระบายนํ้าไมดี  มีแมนํ้าชีไหลผานเปนลํานํ้าแบง
เขตระหวางอําเภอบานไผ  และอําเภอชนบท  เปนที่ราบสูงโดยสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 150 – 300 เมตร  
แผนดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทรายไมอุมนํ้า  พืชพันธุธรรมชาติโดยทั่วไปมีลักษณะเปนทุงหญาและปาโปงแบบ
ปาไมผลัดใบ 

 

1.3  สภาพภูมิอากาศ   แบงออกเปน  3  ฤดูกาล 

 ฤดูรอน  เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ  ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  ภูมิอากาศแหงแลงมาก  
โดยเฉพาะเดือน เมษายน  มีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 29.9 องศาเซลเซียส 

 ฤดูฝน  เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม  หรือตนเดือนมิถุนายน  ไปสิ้นสุดเดือน ตุลาคม  ฝนที่ตก
มากในพื้นที่น้ีสวนใหญไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสช่ัน  ซึ่งเคลื่อนมาจากทะเลจีนใตทางอาวตังเกี๋ยผานเวียดนาม
เขามาในภาคอีสาน  ฝนตกมากที่สดุในเดือน  กันยายน 

 ฤดูหนาว  เริ่มประมาณเดือนตุลาคม  ไปสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ โดยอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนที่
หนาวมากที่สุด  คือเดือนธันวาคม  เฉลี่ย  22.6  องศาเซลเซียส 
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2. ลักษณะทางดานการเมืองการบริหาร 
       2.1 การบริหาร   
 เทศบาล  เปนการจัดรูปแบบการปกครองทองถ่ินรูปแบบหน่ึง  ที่ตองการใหประชาชนมีสวนรวมใน
การปกครองและการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  โดยใหราษฎรในทองถ่ินเลือกต้ังคณะบุคคลในทองถ่ินข้ึนมาคณะ
หน่ึงตามกฎหมายเพื่อเปนตัวแทนของประชาชนในทองถ่ินคือ  สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) 

องคกรเทศบาล  ประกอบดวยคณะผูบริหารและสภาเทศบาล 
 คณะผูบริหาร  ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี  และคณะผูบริหารมีจํานวนตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2546  คณะผูบริหารทองถ่ินชุดปจจุบัน  ซึ่งมีการ
เลือกต้ังฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2552  ประกอบดวย  นายกเทศมนตรี 1 คน  รองนายกเทศมนตรี 3  คน  
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 2 คน  และเลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน ทําหนาที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหาร
กิจการของเทศบาลเมืองบานไผ  ประกอบดวย 

1. นายลิขิต   กสิกิจวรกุล   นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
2. นายประเสริฐ   พงษธีรมิตร                       รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
3. ดร.อาทิตย   ฉัตรชัยพลรัตน  รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
4. นายมนัส   น่ิมมงคล   รองนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
5. นายชาญชัย   อมรเดชสรุิยา               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
6. นายนพดล   โฆษิตวัฒนาพานิชย              ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

                   7. นายพรพรหม  จันทรเจริญ                 เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
            สภาเทศบาล  ประกอบดวยสมาชิกสภาซึ่งราษฎรเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระการดํารงตําแหนง  4  ป  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบานไผ   มีจํานวน
สมาชิก 18  คน  จํานวน  3  เขตเลือกต้ัง  ประกอบดวย 

1.  นายจิระบูรณ  ปญญารัตนวงศ                      ประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ          
               2.  นายนิวัฒน  ปลั่งศิร ิ   รองประธานสภาเทศบาลเมืองบานไผ  

3.  นายสงศักด์ิ  เกียรติปกรณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต1  
 4.  นายจําลอง  ทศทิศ                                  สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 

5.  นายชานล  ธนระพีโชติ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 
6.  นางพัชรา  ศิริศักด์ิกมล                           สมาชิกสภาเทศบาล เขต1  
7.  นายพิริน  ตุละรัต    สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 
8.  นายภาคภูมิ  ศรีอุน    สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 

   9.  นายคําพันธ  สีดอนซาย   สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 
10.  นายกําพล  ขันธขวา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 
11.  นายประเสริฐ  เอราวัณ   สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 
12.  นายสมสงวน  อินทรกําแหง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 
13.  นายนพรุจ   เอนลุน    สมาชิกสภาเทศบาล เขต3 

   14.  นางจงจิต  แซเหีย                                   สมาชิกสภาเทศบาล เขต3 
 15.  นางสาวจิรวดี  เจริญศิลป                    สมาชิกสภาเทศบาล เขต3 

  16.  นายประสิทธ์ิ  สันคํา                                สมาชิกสภาเทศบาล เขต3          
 17.  นายบุญเหลือ  เรื่องลือ                            สมาชิกสภาเทศบาล เขต3 
  18.  นายฉลอง  คําตา    สมาชิกสภาเทศบาล เขต3 

 
 
 
 



 
 

2-5 
 

     2.2  เทศบาลเมืองบานไผ  มีการแบงสวนราชการบริหารงานของเทศบาล    ดังน้ี 

1. สํานักปลัดเทศบาล 
2. กองวิชาการและแผนงาน 
3. กองคลัง 
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
5. กองการศึกษา 
6. กองชาง  
7. กองสวัสดิการสังคม 
8. สถานธนานุบาล 

มีอัตรากําลังทั้งหมด  247  คน เปนพนักงานเทศบาล  71  คน  ลกูจางประจํา  60  คน  พนักงาน
จางตามภารกิจ 55 คน  พนักงานจางทั่วไป 21 คน  พนักงานครูเทศบาล  35  คน  ลูกจางประจําของโรงเรียน
เทศบาล -  คน  และเจาหนาที่สถานธนานุบาล  5  คน (ขอมูล ณ วันที่  1  มิถุนายน  2555) 
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1.3  การศึกษา 
 เทศบาลเมืองบานไผมีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวม  19  แหง แยกเปน  

 -   ระดับกอนวัยเรียน    5 แหง 
 -   ระดับประถมศึกษา  13 แหง 
   -   ระดับมัธยมศึกษา    1 แหง 
 

1.4  การศาสนา 
 สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนา  รวม  13 แหง  แยกเปน วัด  11  แหง  โบสถคริสต  1 แหง  
และมัสยิดส 1  แหง 
 

1.5 การสาธารณูปการ 
 ถนนภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มีจํานวน   197  สาย   แยกเปน 
   -  ถนนลาดยาง     46  สาย  
   -  ถนนคอนกรีต   110 สาย 

-  ถนนลูกรัง     41 สาย 
  

1.6   การจัดการศึกษา   
  เทศบาลเมืองบานไผ ไดใหความสําคัญในการจัดการศึกษา จึงสงเสริมการบริการทั้ง  3  แบบ  ดังน้ี 

1.6.1   การศึกษาในระบบ    เทศบาลเมืองบานไผไดดําเนินการจัดใหมีสถานศึกษาในระดับข้ัน
พื้นฐาน ต้ังแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และระดับกอนวัยเรียนครอบคลุมทั้งเทศบาล จํานวน   
3  ศูนย  คือ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1  บานเกิ้ง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2  สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก  3   ชุมชนโนนสวาง   โรงเรียนเทศบาล มีการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยม
ปที่ 3  และปจจุบันเทศบาลเมืองบานไผไดจัดต้ังโรงเรียนอนุบาลสาธิตเครือขายมหาวิทยาลัยขอนแกน  สถานที่
ต้ังอยูบริเวณดานหลังสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และสงเสริมใหเด็กมีความ
พรอมในการพัฒนาการศึกษาอยางไดมาตรฐาน 

 

จํานวนนักเรียนท่ีสังกัดสถานศึกษาของเทศบาลเมืองบานไผ 
จํานวนนักเรียน  ( คน ) 

ปการศึกษา 2554 ปการศึกษา 2555 
 

ชื่อสถานศึกษา 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
โรงเรียนเทศบาล 380 333 713 336 344 680 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต ฯ 93 167 260 161 123 284 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 บานเกิ้ง 49 41 90 45 45 90 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 เทศบาล 64 76 140 54 71 125 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 โนนสวาง 40 55 95 43 40 83 

รวม 626 672 1,298 639 623 1,262 
ที่มา  : ขอมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2555  กองการศึกษาเทศบาลเมืองบานไผ     

 

1.6.2 การศึกษานอกระบบ    เทศบาลเมืองบานไผไดสงเสริมการสรางอาชีพใหแกประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  สรางอาชีพ  สรางรายได  โดยจัดฝกอาชีพประเภทตาง ๆ 
เชน ใหความรูทางดานชางฝมือแรงงาน รวมกับสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 6 จังหวัดขอนแกน โดยมีการ
จัดต้ังศูนยที่ชุมชนหนองลุมพุก  ฝกสอนการนวดแผนไทย  รวมกับศูนยรัตนาภาจังหวัดขอนแกน ฝกสอนดอกไม
ประดิษฐที่ชุมชนสุมนามัย  รวมไปถึงการปลูกเห็ด  เปนตน  
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                1.6.3  การศึกษาตามอัธยาศัย เทศบาลเมืองบานไผไดสงเสริมในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
ตามความสมัครใจ ความสนใจ ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส สังคมและสิ่งแวดลอมของแตละบุคคล  เชน  
ใหบริการหองสมุดประชาชน   ศูนยอินเตอรเน็ตชุมชน  ที่อานหนังสือประจําชุมชน  เพื่อสงเสริมใหประชาชน
ไดรับขอมูลขาวสาร  ทันขาว  ทันเหตุการณ 
 

การใหบริการของเทศบาลเมืองบานไผ 
 1.  หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ  หองสมุดเทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดต้ังข้ึนมาเมื่อป  พ.ศ.2546  
โดยอยูในความรับผิดชอบของกองการศึกษา ต้ังอยู  ณ  บริเวณช้ันลางอาคารสภาวัฒนธรรมอําเภอบานไผ     
เปดใหบริการแกประชาชนโดยทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษาและพนักงานเทศบาล  โดยมีวัตถุประสงค 
 1.1 เพื่อใหมีหนังสือ วารสาร  บทความ  เอกสารทางดานวิชาการ  ทางการบริหารดาน  ตาง ๆ  
กฎหมาย  ระเบียบของทางราชการ 
 1.2 เพื่อใหเปนแหลงศึกษา  หาความรู  ขอมูลขาวสารตาง ๆ  ของทางราชการและขาราชการ  
พนักงานเทศบาล และลูกจาง ประชาชนโดยทั่วไป  นักเรียน  นักศึกษา 
 1.3 เพื่อเปนศูนยขอมูลขาวสารตาม  พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร  พ.ศ.2540  และเปนศูนยขอมูลของ
เทศบาลตอไป 
               เปดใหบริการ  ทุกวัน  ต้ังแตเวลา  08.30 - 16.30  น.  และเปนโครงการตอเน่ืองในการที่จะพัฒนา
หองสมุดใหมีหนังสือ  เอกสาร  บทความ  ฯลฯ  ใหบริการแกประชาชนอยางเพียงพอ 
 

 2. การบริการดานการสาธารณสุข   ของเทศบาลเมืองบานไผ  มีศูนยบริการสาธารณสุขเปนสถานที่
บริการที่ใหบริการประชาชนทั่วไป  ซึ่งเปนการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับแจกจายยาสามัญประจําบานและยา
สําหรับการรักษาพยาบาลเบื้องตน  สงเสริม  พรอมกับแนะนําการวางแผนครอบครัว  การคุมกําเนิดและจายยา
เม็ดคุมกําเนิด  แจกถุงยางอนามัย  การฉีดวัคซีนปองกันโรค  และการควบคุมสัตวที่เปนพาหนะนําโรคมาสูคน
เชน  สุนัขบา  หนู  แมลงสาบ  ยุง  เปนตน  

 

 3.  การจัดการขยะมูลฝอย   ปจจุบันเทศบาลเมืองบานไผมีปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 20 ตัน/วัน  
รวมกับขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลทั้ง  10   แหง ในเขตอําเภอบานไผ  ที่นํามากําจัดอีกประมาณ  
20 ตัน/วัน  ซึ่งขยะมลูฝอยที่จะตองกําจัดทั้งสิ้น 35  ตัน/วัน 
         เทศบาลฯ มีรถเก็บขนขยะมูลฝอย  จํานวน 9  คัน ประกอบดวย รถขนขยะแบบอัดทาย จํานวน  
5  คัน  แบบเปดขางเททาย  จํานวน 1 คัน  และแบบเปดปดอัพ  จํานวน 1 คัน รถขอเกี่ยว 1 คัน        
  รถที่ใชในการปฏิบัติกําจัดขยะมูลฝอย  มีจํานวน  4  คัน  ประกอบดวย  รถแทรกเตอร  1  คัน  
รถแมคโฮ  1  คัน  รถบรรทุกดิน  1  คัน  รถบรรทุกนํ้า  1  คัน  และเครื่องคัดแยกขยะ 1 เครื่อง 
 

4.  การระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย 
      ก.  การระบายนํ้า   เขตเทศบาลเมืองบานไผจัดสรางทอและรางระบายนํ้า  เพื่อชวยในระบบการ
ระบายนํ้าภายในเขตเทศบาล  เปนระยะทางรวม  46,598.29  เมตร  เพื่อลดการทวมขังของนํ้าเมื่อเวลาฝนตก  
โดยที่ถนนเจนจบทิศมีทอระบายนํ้ายาวที่สุดในเขตเทศบาลคือยาว  4,625.93  เมตร  รองลงมาคือถนน
สุขาภิบาล  2  ความยาวของทอระบายนํ้าในถนนน้ียาว  3,070.97  เมตร   

      ข.  ระบบบําบัดนํ้าเสีย   เทศบาลเมืองบานไผ  ไดงบประมาณสนับสนุนในดานการศึกษาออกแบบ
รายละเอียดระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสีย  จากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  5  ลานบาท  
ซึ่งไดดําเนินการศึกษาออกแบบรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลว และอยูในระหวางการขอรับงบประมาณสนับสนุน
จากกระทรวงวิทย ฯ ในการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียตามผลการศึกษาและออกแบบ 
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 5.  การดับเพลิง  หรือการบรรเทาสาธารณภัย   มีพนักงานดับเพลิงจํานวน  28  คน  แบงเปน
พนักงานสามัญ  1  คน  ลูกจางประจํา  6 คน  พนักงานจางตามภารกิจ  8  คน  พนักงานจางทั่วไป 13 คน 
และมีรถยนตดับเพลิง  3  คัน  มีรถยนตกูภัยเคลื่อนที่เร็ว  2  คัน  มีรถยนตบรรทุกนํ้า  4  คัน  เครื่องสูบนํ้า
ดับเพลิงชนิดหาบหาม 2 เครื่อง เครื่องสูบนํ้าขนาดเล็ก 3 เครื่อง วิทยุสื่อสารแมขาย  2  เครื่อง วิทยุสื่อสารมือถือ 
50 เครื่อง  นํ้ายาดับเพลิงเคมี  140  เครื่อง  ชุดผจญเพลิงในอาคารพรอมเครื่องชวยหายใจ  2  ชุด  หนากากกัน
ควันพิษ  8  ชุด   และมีเจาหนาที่อาสาสมัครในโครงการการปองกันภัยฝายพลเรือนจํานวน  371  คน 

 

 6. ศูนยบริการประชาชน    เทศบาลเมืองบานไผไดมีการจัดต้ังศูนยบริการในเรื่องการบริการ
สาธารณะตางๆ เชน  งานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประชาชน  งานจัดเก็บภาษี  คาธรรมเนียมและใบอนุญาติ
ตางๆและ การรบัเรื่องราวรองทุกขรองเรียนของประชาชนทั่วไป  การบริการขอมูลขาวสารของทางราชการ ซึ่ง
สถานที่ต้ังของศูนยบริการเทศบาลฯไดจัดต้ังไวใหบริการบริเวณ ช้ันลางของอาคารสํานักงานเทศบาลฯ  
 

 7.  โรงฆาสัตว  ต้ังอยูบริเวณทิศใตของสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ  ฆาสุกร  การกําจัดนํ้าเสีย  
เปนแบบบอผึ่ง   ซึ่งเปนโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานและมีความพรอมในการใหบริการประชาชน 
 

 8.  สถานธนานุบาล   ในเขตเทศบาลเมืองบานไผมี  จํานวน  1  แหง  ต้ังอยูบริเวณอาคารพาณิชย
หนาตลาดเทศบาล  4    
 

         9.  บริการอินเตอรเน็ตฟร ี  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการตามโครงการอินเตอรเน็ต  1  
ตําบล  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการอินเตอรเน็ตฟรีแกประชาชนโดยทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผูที่มีความ
ตองการ  สนใจที่จะใชอินเตอรเน็ต  เพื่อหาความรู ศึกษาหาความรู ขอมูลดานตาง ๆ บนระบบอินเตอรเน็ต โดย
เปดใหบริการฟรีในวันเวลาราชการ  ต้ังแตเวลา  08.30 น. - 16.30 น. ณ  ศูนยบริการรวมสํานักงานเทศบาล
เมืองบานไผ 
 

สถานะทางการคลังของเทศบาลเมืองบานไผ 
 

 รับจริง   รับจริง   รับจริง  
หมวด / ประเภท 

 ป  2552   ป  2553   ป  2554  

1. หมวดภาษีอากร(รายไดที่จัดเก็บเอง) (รวม)     5,961,287.18      6,543,978.45     6,904,787.52  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      4,395,386.13       4,721,723.00      4,878,147.05  

ภาษีบํารุงทองที่        251,463.05         269,031.45        280,933.47  

ภาษีปาย      1,265,274.00       1,503,515.00      1,673,555.00  

อากรการฆาสัตว          49,164.00           49,709.00          72,152.00  

2.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับและใบอนุญาต (รวม)     3,317,865.17      2,669,235.45     2,891,443.05  

คา ธ.เก่ียวกับควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเน้ือสัตว          81,651.00           82,456.00        122,838.00  

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการขายสุรา           7,974.37        6,984.00      6,571.75  
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รับจริง รับจริง รับจริง 
หมวด / ประเภท 

ป  2552 ป  2553 ป  2554 

คาธรรมเนียมเก่ียวกับใบอนุญาตการพนัน              170.00               538.95                20.00  

คาธรรมเนียมในการควบคุมอาคาร          14,524.20          39,768.30          29,220.30  

คาธรรมเนียมเก่ียวกับการสาธารณสุข      1,800,275.00      1,698,643.20      1,716,395.00  

คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฎิกูล          50,000.00          50,000.00          55,000.00  

คาธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนราษฎร          22,760.00          26,460.00          28,440.00  

คาธรรมเนียมเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน        180,020.00          59,340.00          92,900.00  

คาธรรมเนียมเก่ียวกับโรคพิษสุนัขบา          21,270.00         20,580.00          22,080.00  

คาธรรมเนียมการแพทย          15,130.00            6,220.00            7,000.00  

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก        106,450.00          65,400.00          53,300.00  

คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายและขอบังคับทองถิ่น         29,690.00          20,190.00          29,280.00  

คาปรับการผิดสัญญา        560,430.60         166,840.00          12,393.00  

คาใบอนุญาตเก่ียกวกับการสาธารณสุข        391,590.00         417,180.00         415,950.00  

คาใบอนุญาตเก่ียวกับการควบคุมอาคาร             1,960.00            2,460.00            2,560.00  

ใบอนุญาตการโฆษณาโดยใชเสียง             6,340.00            6,175.00            5,595.00  

คาใบอนุญาตอ่ืนๆ  (คาธรรมเนียมบริการโรงฆาสัตว)           27,630.00                       -          291,900.00  

3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน   (รวม)      1,351,739.87     1,057,851.11     1,002,725.19  

คาเชาหรือบริการสถานที่         488,700.00         826,840.00         512,420.00  

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร         722,876.93         196,617.16         484,715.39  

ดอกเบี้ยเงินฝากกองทุน  ก.ส.ท.         140,162.94          34,393.95            5,589.80  

4.หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย (รวม)        408,088.62        606,437.26        774,338.41  

เงินชวยเหลือทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ         408,088.62         606,437.26         774,338.41  

รายไดจากการพาณิชยอ่ืน                      -                        -                       -   

คาดอกเบี้ยเงินกูเพื่อชดเชยใหเทศบาล                      -                        -     -  

5. หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  (รวม)      1,808,006.85        773,174.10     1,244,428.00  

คาขายแบบแปลน         885,000.00         360,600.00      1,029,300.00  

คาจําหนายแบบพิมพและคํารอง           21,238.00          31,247.00          25,618.00  

รายไดเบ็ดเตล็ดอ่ืน ๆ         901,768.85         381,327.10         189,510.00  

6.  หมวดภาษีจัดสรร รัฐจัดเก็บแลวแบงใหอปท.(รวม)    59,442,127.21    80,447,823.47    77,537,277.15  

ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ (1ใน 9)       8,002,509.68        9,920,649.55     11,413,669.86  

ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนฯ     37,100,297.02      49,670,531.34     45,348,123.03  

ภาษีสุรา       3,838,819.46        4,279,037.27       4,596,272.32  
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 รับจริง   รับจริง   รับจริง 
หมวด / ประเภท 

 ป  2552   ป  2553   ป  2554  

ภาษีสรรพสามิต       7,528,284.31      11,589,184.85     11,077,731.49  

คาภาคหลวงแร           92,327.77          172,346.88          45,799.70  

คาภาคหลวงปโตรเล่ียม         713,573.97          594,045.92       1,147,864.24  

ภาษีธุรกิจเฉพาะ             66,342.66          10,481.51  

คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน       2,166,315.00        4,155,685.00       3,197,335.00  

รวมรายรับทั้งส้ิน    72,289,114.90     92,098,499.84    90,354,999.32  

7.  หมวดเงินอุดหนุนรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนให อปท    50,657,423.15     30,419,642.00     6,728,242.00  

เงินอุดหนุนทั่วไป     33,628,287.00      30,419,642.00     36,728,242.00  

เงินอุดหนุนกรณีตางๆที่ตองนํามาตั้งงบประมาณ     17,029,136.15                       -     -  

8.  หมวดเงินรายไดอื่นๆ   (รวม)                       -                      -   

รวมรายรับทั้งส้ิน+รวมเงินอุดหนุน     122,946,538.05    122,518,141.84   127,083,241.32  

 
สรุปผลการพัฒนาทองถ่ิน ที่ผานมา 

แยกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการทั้งหมด 
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ป 2553 ป 2554 

     1.การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน 

10 9 

     2.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมี
สิ่งแวดลอมที่ดี 

48 50 

     3.การพัฒนาทุนมนุษย 40 34 
     4.การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานใน
ทุกระบบ และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขต
เทศบาล 

10 11 

     5.การแกไขปญหาความยากจน 9 11 
     6.การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 8 11 
     7.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 24 54 
                         รวม 149 180 

 
 

***************************** 



 
 
 
 

 
 

สวนท่ี 3 
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา 



 

 
สวนท่ี 3 

ผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ ในปที่ผานมา 

 วัตถุประสงค  เพื่อใหทราบถึงผลการพัฒนาในป 2555  ที่ผานมาเทศบาลเมืองบานไผ ไดนํา
แผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงคการพัฒนาหรือไม 

 องคประกอบ  ประกอบดวย  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและ
การประเมินประสิทธิผล  ของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ  โดยจําแนกตาม ยุทธศาสตรการพัฒนาโดย
นําเสนอ  ดังน้ี 

 การประเมินผลการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  ป 2555  ที่ผานมา  เปนการประเมินผลและสรุปผล
การพัฒนาในรอบปที่ผานมา โดยประเมินผล 2 ลักษณะ ดังน้ี 

 3.1 ประเมินผลการนําแผนพัฒนาประจําปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณโดยดําเนินการดังน้ี 
       เปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณที่อยูในแผนพัฒนาทองถ่ินกับคิดเปนรอย
ละและงบประมาณตาม ยุทธศาสตรการพัฒนา  รายละเอียดตามตาราง 
 
 

ตารางเปรียบเทียบจํานวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
ในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2555  ท่ีดําเนินการ    

                                                                                                                                                                             

 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวน
โครงการ
ในแผน 
พัฒนา 

จํานวน
โครงการที่
ดําเนินการ

และ 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

รอยละ 
(%) 

จํานวน
งบประมาณใน
แผนพัฒนา 

(บาท) 

จํานวน
งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

(บาท) 

รอยละ 
(%) 

1. การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมให
ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

10 7 70.00 400,000 170,000 42.50 

2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนา
เมืองใหเปนเมืองนาอยูมีส่ิงแวดลอมที่ดี 

58 33 56.90 31,794,580 7,168,700 22.55 

3. การพัฒนาทุนมนุษย 58 43 74.14 22,412,070 18,657,820 83.25 
4. การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานทุกระดับ   

21 17 80.95 4,958,700 2,978,000 60.06 

5. การแกไขปญหาความยากจน 14 13 92.86 7,802,000 4,782,000 61.29 
6. การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 15 12 80.00 1,942,000 994,200 51.19 
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 55 40 72.73 9,757,300 3,085,080 31.62 

รวม 231 165 75.37 79,066,650 37,835,800 38.46 
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3.2 ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาทองถ่ินในเชิงคุณภาพ 
        เทศบาลเมืองบานไผ  ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนของแตละแผนงาน/

โครงการของเทศบาลเมืองบานไผ   มองวาสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน     
บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาตามที่ไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด  โดยนําเสนอเปนภาพรวมของแตละยุทธ
ศาสตรการพัฒนา ดังน้ี 
1.  ยุทธศาสตรการความเขมแขง็และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 แนวทางการพัฒนา  

 1. สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
2. สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

 สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ไดดําเนินการ
ตามแผนงาน ยุทธศาสตรการความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  เพื่อให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนา  ตลอดจนมีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆรวมทั้ง สงเสริม สนับสนุน
การดํารงชีวิต แบบเศรษฐกิจพอเพียง  โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผน จํานวน  10 โครงการ  ดําเนินการ    
7  โครงการ  คิดเปนรอยละ  70 .00 ของโครงการทั้งหมด   
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐานครอบคลุมทั่วถึง
และการจัดทําผังเมือง  อยางเหมาะสม 
 2. เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอย 
และความปลอดภัยในทรัพยของประชาชนในทองถ่ิน 
 3. รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 

 4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
          สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ไดดําเนินการ
ตามแผนงานยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีสิ่งแวดลอมที่ดี  เพื่อ
แกไขปญหาความตองการของประชาชนในดาน  ความเดือดรอน โครงสรางพื้นฐาน  เพื่อ ปรับปรุงบานเมือง
ใหเปนเมืองนาอยู รวมทั้งการสัญจรไปมา  การคมนาคมสะดวก รวดเร็วมากข้ึน ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ไดมาตรฐาน อยางทั่วถึง    มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีความเปนอยูแบบสงบ  
สังคมอยูอยางสุขกาย สบายใจ   โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผน จํานวน  58  โครงการ  ดําเนินการ  33  
โครงการ  คิดเปนรอยละ  56.90 ของโครงการทั้งหมด    
3. ยุทธศาสตร  การพัฒนาทุนมนุษย 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. ยกระดับการศึกษา  ความรู และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปน
สังคม แหงการเรียนรู 
 2.  เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ  ควบคูกับการพัฒนาการพัฒนาการใหบริการทาง
สาธารณสุข 
 3.  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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                สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ไดดําเนินการ
ตามแผนงาน  ยุทธศาสตร การพัฒนาทุนมนุษยเพื่อแกไขปญหา  ความรู การศึกษา  รวมทั้งเทคโนโลยี
สมัยใหม เพื่อกาวสูสังคม แหงการเรียนรูตางๆ  และที่ขาดเสียไมได ที่ตองดูแล และพัฒนาไปพรอมๆกันก็ คือ
สุขภาพอนามัย  ในทุกกลุม อายุ ทุกชวงวัย  และสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี          
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ที่มีในชุมชนน้ันๆ  โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 58 โครงการ ดําเนินการ 43 
โครงการ คิดเปนรอยละ 74.14  ของโครงการทั้งหมด  
4. ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ   
  แนวทางการพัฒนา 
 1. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุม
ทุกชวงวัย 
 2. พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
                สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ไดดําเนินการ
ตามแผนงาน ยุทธศาสตร  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบเพื่อ
สงเสริม การศึกษา  การเรียนการสอนในทุกระดับช้ัน   พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา  ชวยเหลือ ดุแล
แด็กที่ดอยโอกาสทางการเรียน  โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 21 โครงการ ดําเนินการ 17 
โครงการ คิดเปนรอยละ 80.95 ของโครงการทั้งหมด   ซึ่งอาจจะไมครอบคลุมเทาที่ควร 
5. ยุทธศาสตร  การแกไขปญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาและสงเสริม อาชีพ และรายได 
 2. พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกผูยากจน ผูดอยโอกาส และบริการข้ันพื้นฐานของรัฐบาล 
            สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ไดดําเนินการ
ตามแผนงาน ยุทธศาสตร  การแกไขปญหาความยากจน  เพื่อ แกปญหาความยากจน  พัฒนาสงเสริมอาชีพ 
และรายได ของประชาชน  ชวยเหลือ คุมครองทางสังคมแกผูที่มีฐานะยากจน  ผูดอยโอกาส  โดยได
ดําเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 14  โครงการ ดําเนินการ 13 โครงการ คิดเปนรอยละ 92.86 ของโครงการ
ทั้งหมด    
6. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1.พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
 2. พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
               สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ไดดําเนินการ
ตามแผนงาน ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อ พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพในการให
บริหาร แกประชาชนผูมาใชบริการครบวงจร  สะดวก  รวดเร็ว ประทับใจ รวมทั้งพัฒนาระบบ ขอมูลขาวสาร 
ที่สงไปยังประชาชนทันสมัย  และทั่วถึง  โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 15 โครงการ ดําเนินการ 12 
โครงการ คิดเปนรอยละ 80.00 ของโครงการทั้งหมด    
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7. ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 
 2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และ
การปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
                สรุปผลการพัฒนา  การพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ  จากตารางเปรียบเทียบ  ไดดําเนินการ
ตามแผนงาน  ยุทธศาสตร  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการตาม           
หลักธรรมาภิบาล  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหนวยงานเทศบาลเมืองบานไผ การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี    โดยไดดําเนินการบรรจุไวในแผนจํานวน 55 โครงการ ดําเนินการ 40 โครงการ คิดเปนรอยละ 
72.73 ของโครงการทั้งหมด  
   

 
********************** 
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สวนท่ี 4 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 

1.  วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  (BAN PHAI MUNICIPATLITY VISION) 
       เทศบาลเมืองบานไผ จัดประชุมประชาคมทองถ่ินเพื่อจัดทําวิสัยทัศน   ยุทธศาสตร และแนวทาง
การพัฒนาเทศบาลฯดังน้ี 

1.1  วิสัยทัศนเทศบาลเมืองบานไผ 
“  ศูนยกลางเศรษฐกิจชุมชน   เมืองนาอยู   แหลงเรียนรู 

คูธรรมาภิบาล  บริการประทับใจ ” 
      1.2  พันธกิจ  ( MISSION ) 

1. การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  ความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินของบานเมือง 

2. พัฒนาการศึกษาแกประชาชนทุกกลุมอายุทั้งในระบบนอกระบบการศึกษาและตามอัธยาศัย  

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน  สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

3. การใหสวัสดิการและการสงเคราะหผูดอยโอกาสในชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งตนเองได 

4. เปนศูนยกลางการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑชุมชน  พรอมสรางอาชีพและความเขมแข็ง

ใหกับเศรษฐกิจชุมชน   

5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขอยางมี

ประสิทธิภาพ 

6. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเมืองโดยปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน  และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7. พัฒนาระบบการใหบริการใหมีประสิทธิภาพและประทับใจ 

8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารงานและบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

     1.3 วัตถุประสงคการพัฒนาทองถ่ิน  (Objective)   
1. ยกระดับการพัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ และการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว และ

ครอบคลุม 
2. สรางความเขมแข็งและเพิ่มพูนศักยภาพของชุมชน ประชาชนมีอาชีพ และรายไดที่พอเพียง 

ความยากจนลดลง 
3. มีระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา

ทุกระดับ และการเขาถึงบริการภาครัฐ ใหมีชองทางการรับรูขอมูลขาวสารที่ทันสมัยของ
ประชาชนเพิ่มข้ึน                                                                                               

4. สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ  มีสถานที่พักผอนหยอนใจ  และสถานที่ออกกําลังกายอยางเพียงพอ 
5. พัฒนาระบบการศึกษา และเปดโอกาสดานการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ      สงเสริม 

ศาสนา ประเพณีและ วัฒนธรรมทองถ่ิน  
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6.  สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ  และหางไกล 
 ยาเสพติด 

               7.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน           
       1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา  เทศบาลเมืองบานไผ 
        เทศบาลเมืองบานไผ ไดใชเวทีประชุมประชาคมทองถ่ินในการระดมสมองจากภาค
ประชาชนภาครัฐ ภาคเอกชน หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหการจัดทําวิสัยทัศน ยุทธศาสตร แนวทางการ
พัฒนารวมทั้งกิจกรรม โครงการที่เปนความตองการ และเพื่อแกปญหาของชุมชน โดยไดประเด็นยุทธศาสตร 
และแนวทางการพัฒนาดังตอไปน้ี 

      1.5  ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ (Strategic Issue)   
             ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
              ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี 
              ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย 
 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ  
   และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
              ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน 
              ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
              ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 

    1.6  แนวทางการพัฒนา (Strategy) 
            1. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมี
สวนรวมในการดําเนินงาน 
                1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
                1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  
            2. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปน
เมืองนาอยูมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให  ไดมาตรฐาน   
       ครอบคลุมทั่วถึงและการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม 
                2.2 เพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอย                                            
                          และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน  
                   2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา  
                   2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
             3. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย    

 3.1 ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการ 
       เปนสังคม  แหงการเรียนรู 

    3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทาง 
          สาธารณสุข 
                  3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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              4. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได 
มาตรฐาน ในทุกระบบ  และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 
                 4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ 
        ครอบคลุมทุกชวงวัย    
                 4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ 
              5. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน 
  5.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 
                 5.2 พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการข้ันพื้นฐาน 
      ของรัฐบาล 
              6. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
                 6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็ว 
        และครบวงจร 
                6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 
              7. แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
                 7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของ 
        ภาคประชาชน 
  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ                                
       การปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 

2.  นโยบายผูบริหารทองถ่ิน 
นโยบายการบริหารราชการเทศบาลเมืองบานไผ  โดยยึดตามขอบขายภารกิจหนาที่ที่ได

บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  เปนการแถลง
นโยบายตอที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองบานไผ    เพื่อใหทราบถึงเจตนารมณและนโยบายของคณะผูบริหารใน
การสนอง ตอบตอปญหาความตองการของประชาชน และเพื่อประโยชนของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
บานไผทุกคน ซึ่งไดกําหนดนโยบายบริหารราชการของเทศบาลเมืองบานไผ  ดังน้ี 
 

2.1 นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
  1. สงเสริมพัฒนาลําหวยจิก  ลําหวยทราย  ลําหวยนอย  ลําหวยยาง  ใหสามรถใชประโยชน
สาธารณะได  พรอมทั้งปรับปรุงภูมิทัศนทั้งสองฝงของลําหวย และทําฝายกักเก็บนํ้าไวใชตลอดทั้งป  
  2.  กําหนดแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ทั้งถนนตามความจําเปนเรงดวน  
ทางระบายนํ้า  ทางเดินเทา  ไฟฟาแสงสวางตามถนน ตรอก ซอย สาธารณะ ใหไดมาตรฐาน สอดคลองกับ
ความตองการของชุมชน และตอเน่ืองกับโครงการที่ดําเนินการไวแลว 
 2.2   นโยบายการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  เพื่อใหสภาพแวดลอมของเมืองเปนชุมชนนาอยู  ปลอดภัยจากมลภาวะ ภายใตระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  นโยบายดานน้ี จึงมีความสําคัญที่จะตองมีแผนงานและโครงการตอไปในดาน
ตางๆ ไดแก 
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  1.  พัฒนาสวนสาธารณะ สถานที่พักผอนหยอนใจ ใหเกิดประโยชนสูงสุดควบคูกับการ
สนับสนุนการ เพิ่มพื้นที่สีเขียว  ดวยกิจกรรมรณรงคลดภาวะโลกรอน 
  2. สนับสนุนการลดปริมาณของเสีย โดยการสงเสริมการผลิต และการบริโภคที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม รวมทั้ง สนับสนุน สงเสริม เพิ่มศักยภาพความสามารถของชุมชน ในการจัดการขยะมูลฝอย  และ
ลดปริมาณของเสียในชุมชน 
  3. รณรงครักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน และสถานที่ตางๆ 
ในเขตเทศบาลใหเปนเมืองนาอยู 
 2.3   นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
  1.  สงเสริมและพัฒนาศูนยจําหนายผลิตภัณฑ พรอมสรางแบรนด (สัญลักษณ) สินคาของ
ชุมชน ใหเกิดอาชีพพัฒนารายไดและแกไข ปญหาความยากจนใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
  2. พัฒนาตลาดเทศบาลใหไดมาตรฐานเปนตลาดสดนาซื้อ ตามนโยบายของรัฐบาล เปน
ศูนยกลางจําหนายสินคา อุปโภค บริโภคระดับอําเภอ และใหมีการจัดระบบการจัดการตลาดที่ดี มีคุณภาพ 
  3. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของสถานธนานุบาลเทศบาลเพื่อเปนแหลงกูยืมดอกเบี้ยตํ่า 
ใหประชนทั่วไปไดรับความสะดวก และมีสภาพคลองในดานการเงินในระดับที่พอเพียงแกการแกไขปญหา และ
สภาพคลองทางเศรษฐกิจ ระดับรากหญา 
 2.4   นโยบายดานการพัฒนาสังคม 
 ดานการศึกษา 
  1. สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรู ดานไอที และภาษาใหกับเด็ก เยาวชนและผูสนใจ 
  2. สงเสริม  สนับสนุน ใหมีการรณรงคทุกรูปแบบอยางตอเน่ือง และจริงจัง เพื่อใหเด็กและ
เยาวชนหางไกลจาดยาเสพติดทุกรูปแบบ ทั้งในการเฝาระวัง ปองกัน การบําบัดรักษา  และการฟนฟูผูติดยา
เสพติด โดยประสานรวมมือกับองคกรที่เกี่ยวของ 
  3. สงเสริมพัฒนาใหมีกลุมเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการออกําลังกาย การเลนกีฬา และ
การรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน อยางเขมแข็ง และจริงจัง เพื่อใหรางกายสมบูรณเขมแข็ง  มีการพบปะ
สังสรรคทางสังคมของชุมชนสรางความรัก สามัคคีภายในชุมชนเทศบาล 
  4. สงเสริมพัฒนาอาคาร สถานที่ และระบบการบริหาร การจัดการศึกษาของโรงเรียน
เทศบาล ใหบริการระบบรถรับ-สงนักเรียน เพื่อเปนการลดภาระใหกับผูปกครอง กําหนดหลักสูตรแนวใหมของ
อนุบาลสาธิตสูความเปนเลิศทุกดาน พรอมยกระดับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และศูนยเด็กเล็กในสังกัด  
โดยเนนกระบวนการ “สรางความสุขในการเรียน”  
  5. สนับสนุนฟนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม งานประเพณีประจําป ตลอดจนภูมิปญญา
ทองถ่ิน และรวมมือเผยแพร อนุรักษสืบทอดใหเปนเอกลักษณของทองถ่ินสืบไป  
 ดานการพัฒนาชุมชน 
  จัดสรรงบประมาณเปนเบี้ยยังชีพ เพื่อเปนสวัสดิการและสรางหลักประกันดานรายได แก
ผูสูงอายุที่มีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ หรือไมสามรถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได ใหทั่วถึง  สนับสนุนและ
สรางโอกาสใหกลุมผูยากไร  และกลุมผูมีรายไดนอย ผูพิการ หรือทุพพลภาพ  ผูดอยโอกาส และผูติดเช้ือเอดส 
ใหมีคุณภาพชีวิตทีดี่สามรถพึ่งตนเองได 
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 ดานการสาธารณสุข 
  1. ในเชิงรับ เนนเสริมสรางสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีแกประชาชน ใหเขาถึง
หลักประกันสุขภาพ ลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ การเจ็บปวย โดยรวมมือกับภาคีตางๆและจัดใหมี
ศูนยบริการสาธารณสุขชุมชน หรือศูนยสขุภาพชุมชนไวคอยบริการ และอํานวยความสะดวกแกประชาชนให
ครอบคลุมทั่วถึง และรวดเร็ว 
  2. ในเชิงรับเสริมสรางบทบาท ศักยภาพของ อสม.ในการจัดบริการดานสาธารณสุข ดูแล
รักษาสุขภาพอนามัยในเบื้องตนของประชาชนในชุมชน โดยการจัดใหมีสวัสดิการ คาตอบแทนตามนโยบายและ
หลักเกณฑที่รัฐบาลกําหนด เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจและใหมีศักยภาพในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากข้ึน 

2.5  นโยบายดานการพัฒนาการเมืองการบริหาร 

มุงเนนภาคประชาชน องคกรชุมชนใหมีความเขมแข็ง มีสวนรวมในการบริหารการจัดการและพัฒนา
โดยยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีเทศบาลเปนผูขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม และเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประชาชนอยางแทจริง 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนมีโอกาสรับรู เขาถึงขอมูลขาวสารของเทศบาลอยาง
กวางขวาง เปนธรรม รวดเร็ว และใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ในรูปของการจัดทําประชาคม 
เพื่อพัฒนาตามกระบวนการ รวมคิด รวมทํา รวมพัฒนา รวมทั้งสงเสริมใหมีระบบตรวจสอบความโปรงใส 
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

2. พัฒนาบุคลากร ดวยการสรางจิตสํานึกในการใหบริการแกบุคลากรของเทศบาลทุกระดับ 
เพื่อตระหนักความรับผิดชอบในหนาที่ และทัศนคติที่ดีตอการบริการประชาชน ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับ
ความสะดวก รวดเร็ว และเปนธรรมในการบริการ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของเทศบาล และความเปนธรรมแกผูเสียภาษีมี การ
พัฒนารายไดอยาง ตอเน่ือง และขยายฐานภาษีแหลงรายไดใหม ใหมีการเก็บรายไดอยางเปนระบบ ครอบคลุม 
ทั่วถึงและเปนธรรม เพื่อใหเทศบาลสามารถจัดบริการสาธารณะที่ดี มีมาตรฐาน และการใชจายเงินงบประมาณ
เปนไปอยางคุมคา สามรถวัดประเมินผลสําเร็จได 

4. เพิ่มบทบาทของสตรี เด็ก และเยาวชนเกี่ยวกับประชาธิปไตยในทองถ่ิน 
5. นําวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการบริการประชาชน โดยเฉพาะจุดบริการสวน

หนา เพื่อสรางบรรยากาศรับบริการงาย สะดวก รวดเร็ว และเปนการรักษาระดับคุณภาพงานบริการที่เปนเลิศ 
จากการที่ดําเนินการไวระดับหน่ึง รวมทั้งทบทวนระเบียบข้ันตอน และวิธีปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหารงาน
กระชับ มีความยืดหยุน มีประสิทธิผล โปรงใส ตรวจสอบได และมีการประเมินผลที่เปนระบบและเปนธรรม 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดย
สงเสริมการมีสวนรวมของภาคี และอาสาสมัคกลุมตางๆ มุงเนนมาตรการปองกันแกไข พรอมทั้งจัดระบบ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อุทกภัย และภัยธรรมชาติอยางทั่วถึง และทันทวงที 
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3.  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดขอนแกน     
    ประจําป 2556-2558 
 

วิสัยทัศน   
“ขอนแกนเมืองนาอยู  และเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ 

ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
2. จัดการศึกษาในและนอกระบบใหไดมาตรฐาน และสรางสังคมแหงการเรียนรู 
3. สรางภูมิคุมกันใหกับคนและสังคมใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอยางมีเหตุผล 
4. สรางเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งและแขงขันได โดยเช่ือมโยงการคา การลงทุน การ   
   บริการและการทองเที่ยว 
5. พัฒนาโครงขายระบบการคมนาคมขนสง ระบบบริการสาธารณะ และเครือขายการ 
   ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชน มีความสมดุล อยาง 
   ย่ังยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที ่1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตรที ่2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 
ยุทธศาสตรที ่3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแขงขัน 
ยุทธศาสตรที ่4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยาง 
                   ย่ังยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร 18 แนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา ดังน้ี 

1.1 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ 
ครอบคลุมทุกชวงวัย ใหเรียนรูตลอดชีวิต 

1.2 เสริมสรางคานิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแกเด็กและเยาวชน 
1.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถนะทางดานรางกายและจิตใจ ใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
1.4 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพื้นบาน และ

สมุนไพร 
1.5 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกําลังกาย 

 
 



4-7 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังน้ี 

2.1 พัฒนาและสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง และระบบการใหบริการขนสง
มวลชน 

2.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ินใหมี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

2.3 พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีสวนรวม 
2.4 สงเสริม และสนับสนุนใหหมูบาน/ชุมชนปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแขงขัน ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง   ดังน้ี 

3.1 พัฒนา สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาการเกษตรอยางครบวงจร 
ต้ังแตการผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ และการตลาด 

3.2 สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรูและการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ประกอบอาชีพ 

3.3 พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 
3.4 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
ประกอบดวยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังน้ี 

4.1 เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชนและเครือขายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ในทองถ่ินใหคงอยูอยางย่ังยืน 

4.2 อนุรักษ ฟนฟู และเพิ่มพื้นที่ปา และปาตนนํ้าลําธารใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
4.3 พัฒนาฟนฟูแหลงนํ้าและการบริหารจัดการนํ้าอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ 
4.4 พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุดมสมบูรณ 
4.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และนํ้าเสีย  
   

4.  แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
(กลุมจังหวัดรอยเอ็ด-ขอนแกน-มหาสารคาม-กาฬสินธุ) 
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบงกลุมจังหวัด เปน 18 กลุมจังหวัด โดย

จังหวัดขอนแกน จัดอยูในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวยจังหวัดขอนแกน 
รอยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ หรือเรียกวากลุม “รอยแกนสารสินธุ” (รอย มาจากรอยเอ็ด, แกน มา
จาก ขอนแกน, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ มาจาก กาฬสินธุ) 
 

 กลุมจังหวัดรอยแกนสารสินธุ กําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาของกลุมจังหวัดไววา “ศูนยกลางผลิต 
การคา และการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหารและพลังงานทดแทนสูสากล” เปาหมายการพัฒนาเพื่อ 

(1) สรางมูลคาเพิ่มใหกับภาคการเกษตร 
(2) เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน และวิสาหกิจ SMEs ในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการคา 

การบริการ 
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5.   สภาพปญหาของเทศบาลเมืองบานไผ 
       1    ดานการพัฒนาความเขมแข็ง และสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน 

  ►   ปญหาความสามัคคีในชุมชน  เน่ืองจากบางชุมชนยังยังมีความเขาใจที่ผิดๆเกี่ยวกับ
ระบบ ระเบียบการปฏิบัติงาน ของเทศบาล  อีกทั้งยังขาดความรวมมือ ในการเขารวมรับฟงขอมูลขาวสารที่
ทางเทศบาลสงให  ขาดความสามัคคีในชุมชน ทําใหเกิดความแตกแยกในชุมชน  ซึ่งเปนเหตุผลในการใหความ
รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ  

  ► ประชาชนสวนใหญ ละเลยบทบาทหนาที่  ความเปนประชาธิปไตยของตัวเอง 
 

  2.  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยูมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 

      ► ปญหาการระบายนํ้าระบบการระบายนํ้าและการวางทอระบายนํ้าของเทศบาลยังไมได
มาตรฐาน  เกิดปญหาการระบายนํ้าไมทัน  เมื่อฝนตกในชวงฤดูฝนรวมทั้งสาเหตุจากการอุดตันของทอระบาย
นํ้าโดยทั่วไป   ในการกอสรางถนนของเทศบาลบางแหงระดับของถนนและทอระบายนํ้าสูงกวาระดับของ
พื้นดินโดยทั่วไปของประชาชนที่ใชปลูกบานเรือน ทําใหไดรับความเดือดรอนเสียหายไมสามารถระบายนํ้าออก
จากบานเรือนได  ทําใหเกิดนํ้าทวมขัง ซึ่งสภาพดังกลาวของถนนไดกลายเปนทํานบและฝายกั้นนํ้าซึ่งเปน
สาเหตุทําใหนํ้าทวมขังเปนเวลานานซึ่งปญหาดังกลาวเปนเพราะการกอสราง  ระบบระบายนํ้ายังไมเสร็จ
สมบูรณทั้งระบบ 

   ► ปญหาถนนและทอระบายนํ้า ผิวจราจร ไมไดมาตรฐาน   ถนนสายหลักโดยทั่วไปมี
สภาพของถนนตามซอยตาง ๆ ผิวจราจรมีความคับแคบไมสะดวกในการสัญจรไป – มา และสวนใหญไมมีทอ
ระบายนํ้า ถนนบางสายผิวการจราจรขรุขระเปนหลุมเปนบอ และบางแหงมีสภาพเปนถนนลูกรังและดินทราย 
การเช่ือมตอของทอระบายนํ้ายังไมสมบูรณเพราะถนนบางสายมีทอระบายนํ้า บางสายไมมีทอระบายนํ้าทําให
เกิดปญหานํ้าทวมขังในฤดูฝนเพราะการระบายนํ้าและการไหลเวียนของนํ้าไมสะดวก และมีการอุดตันของทอ
ระบายนํ้า   ทอระบายนํ้าไมไดมาตรฐานและชํารุดเสียหาย 

  ► ปญหาไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ   การขยายเขตไฟฟาสาธารณะและการติดต้ังไฟฟา
สาธารณะไมทั่วถึง  ทําใหแสงสวางไมเพียงพอตามถนน  ตรอก  ซอย บางแหงจะมืดมากและมีกิ่งโคมไฟที่ชํารุด
เสียหาย ยังไมไดรับการแกไขซอมแซม ประชาชนรูสึกไมปลอดภัยในการสัญจรไปมาเวลากลางคืนและความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  ► ปญหานํ้าประปาไมเพียงพอ   ในปจจุบันการใหบริการนํ้าประปาในเขตเทศบาลยัง ไม
ทั่วถึงยังมีบางสวนของชุมชน ไมมีนํ้าประปาใชเพื่อการอุปโภคบริโภค  ในชวงฤดูรอนจะเดือดรอนมาก  เพราะ
ขาดแคลนนํ้า  เชน  ชุมชนสมประสงคพัฒนา  ชุมชนคุมจัดสรร 

  ► ปญหาการพัฒนาแหลงนํ้าในเขตเทศบาล   เน่ืองจากในชวงหนาฝนไดมีปริมาณนํ้ามาก  
การต้ืนเขินของลําหวย  หนอง  บึง ตาง ๆ ทําใหเกิดการระบายนํ้าไมไดสะดวกและทําใหปริมาณนํ้าแหงขอด
อยางรวดเร็วหลังนํ้าลดทําใหไมสามารถเก็บกักนํ้าไดเพียงพอกับการเกษตรกรรม  การประมง  

  ►  ปญหาเรื่องถังขยะไมเพียงพอ  มีการทิ้งขยะไมเปนที่  เพราะไมมีถังขยะ  ประชาชนได
นําขยะมากองตามพื้นดิน  ทําใหเศษขยะปลิวกระจายทั่วไป  ถังขยะที่มีอยูเดิมไมเพียงพอกับความตองการ ไม
เพียงพอกับปริมาณขยะในแตละวัน ซึ่งเปนสาเหตุทําใหขยะลนถังมากองที่พื้นดิน  ทําใหขยะปลิวกระจายเต็ม
พื้นดินและสกปรก 
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  ►  ปญหาเรื่องขยะตกคาง   เน่ืองมาจากถนนตามตรอก  ซอย  ในเขตเทศบาลจะคับแคบ 
บางสวนรถขยะเขาไปไมได  ทําใหมีขยะตกคาง  บางแหงรถเก็บของเทศบาล ไมเขาไปเก็บทุกวัน ทําใหขยะ  
ลนถัง หลนลงตามพื้น ในขณะทํางานเก็บขยะเจาหนาที่เก็บขยะของเทศบาล ไมเก็บขยะที่หลนอยูตามพื้นดินให
หมด 

►  ปญหาการขาดจิตสํานึก   ประชาชนโดยทั่วไป ผูประกอบการยังขาดจิตสํานึกใน 
เรื่องสิ่งแวดลอม การทิ้งขยะ การระบายนํ้าเสียลงสูลําหวยสาธารณะ การรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของ
ชุมชน 

► ปญหาการระบายนํ้าเสีย   สภาพถนนตามตรอก ซอย สวนใหญไมมีทอระบายนํ้า การ 
ระบายนํ้าจะปลอยใหเปนไปตามธรรมชาติ ตามรองระบายนํ้าที่เปนดิน ซึ่งทําใหการระบายนํ้าไมดีเทาที่ควร    
นํ้าเสียจากบานเรือนจะไหลออกมารวมกัน ซึ่งถานํ้าเสียดังกลาวไมสามารถระบายได จะทําใหเกิดนํ้าขังและเปน
นํ้าเสีย เนา และสงกลิ่นเหม็น สรางความเดือดรอนใหประชาชนอยางมาก 

► ปญหามลภาวะ  ในเขตเทศบาลมีการทําอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็กหลาย 
ประเภทที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และเปนปญหาดานมลภาวะ  เชน การทําฟารมสุกร โรงงานแปงมัน 
โรงสีขาว โรงงานทําปลารา ปลาทู และโรงงานทําผลไมดอง โรงงานทําขนมจีน โรงงานเหลาน้ีจะปลอยนํ้าเสีย
ลงสูลํารางระบายนํ้าสาธารณะ ทําใหนํ้าเสียและมีกลิ่นเหม็น 

                 ►ปญหายาเสพติด   ไดมีการแพรระบาดของยาเสพติดไปตามชุมชนตาง ๆ มากย่ิงข้ึน ทั้ง 
ผูติดยาเสพติดและผูขายทั้งในโรงเรียนและตามชุมชน ประชาชนทั่วไป ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากสภาพ
เศรษฐกิจโดยทั่วไปตกตํ่าลง การขาดจิตสํานึก ขาดคุณธรรม  จริยธรรม เกิดปญหาการวางงาน คานิยม 
ประชาชนยากจนลง หารายไดไมเพียงพอเลี้ยงครอบครัว อาชีพขายยาเสพติดเปนอาชีพที่มีรายไดดีถึงจะมี
ความเสี่ยงสูงก็ตาม แตประชาชนบางกลุมทําเพื่อแกปญหาความยากจนของครอบครัว ซึ่งปญหาดานน้ียังมี
สถานการณที่ไมนาไววางใจ ประชาชนโดยทั่วไปหนวยงาน ภาครัฐ และเอกชนจะตองเฝาระวังปองกันและ
ปราบปรามกันตอไปและสรางจิตสํานึกใหไดผล สวนสาเหตุของปญหาการติดยาเสพติดน้ันเกิดจากความ เครียด
และภาวะกดดันจากสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  ครอบครัว  ที่ทํางาน   เพื่อนชักจูง     ผูคายาเสพติดชักจูงและ
เกิดความอยากทดลองเสพ แกปญหาของตนเองไมได หาทางออกไมไดเลยหันมาพึ่งยาเสพติด 

             ► ปญหาประชาชนขาดการดูแลดานการควบคุมการกอสราง   ประชาชนขาดความเขาใจ 
ในระเบียบของทางราชการ โดยจะทําการตอเติมอาคารบานเรือนเองโดยไมไดขออนุญาตของทางราชการ ใน
การตรวจสอบแบบแปลนการกอสรางและตอเติม รวมทั้งการควบคุมการกอสรางและเปนสาเหตุในการสราง
ความเดือดรอนรําคาญใหกับบานขางเคียง และไมมีความปลอดภัย เน่ืองจากหนวยงานของรัฐขาดการ
ประชาสัมพันธใหกับประชาชนไดรับทราบเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสรางและตอเติมอาคารการขาดความรู 
ความเขาใจของประชาชน 

                    ►  ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ตามชุมชนตาง ๆ  จะมีการลักขโมย 
การงัดแงะทําใหประชาชนไดรับความเดือดรอนในการเฝาระวังทรัพยสินเพิ่มมากข้ึนกวาเดิม  สวนมากจะมา 
จากกลุมผูติดยาเสพติดและมีการเลนการพนันตามชุมชนตาง ๆ  เพิ่มมากข้ึน  โดยเฉพาะในงานสวดอภิธรรม
ศพในเวลากลางคืน   ซึ่งปญหาน้ีเกิดจากการติดยาเสพติดของเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป การมั่วสุมเลน
การพนัน ความยากจน และการวางงานทําใหเกิดความอดยากและไมมีเงินในการประทังชีวิต 
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        ►ปญหาตูโทรศัพทสาธารณะตามชุมชนไมเพียงพอตามชุมชนตาง ๆ  สวนมากไมมีตู
โทรศัพทสาธารณะ เพื่อใชในการติดตอสื่อสารการแจงเหตุรายหรือเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะเวลากลางคืน ตอง
เดินทางเขามาใชบริการตูสาธารณะในตัวเมือง ซึ่งบางชุมชนจะอยูหางไกลไมไดรับความสะดวก ซึ่งปญหา 
ดังกลาวจากหนวยงานรับผิดชอบไมไดไปติดต้ังตูโทรศัพทสาธารณะ การขาดแคลนงบประมาณของหนวยงาน
รับผิดชอบ ความยากจนของประชาชนที่ทําใหไมสามารถติดต้ังโทรศัพทตามบานเรือนได 
 

              3    ดานการพัฒนาทุนมนุษย 

            ► ปญหาเด็ก เยาวชน  ขาดการอบรมสั่งสอน สังคมไทยในปจจุบันมีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและคานิยมมาก เน่ืองจากระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศ ทําใหหันมานิยมทางดาน
วัตถุมากข้ึน และการรับเอาวัฒนธรรมของชาติมาใชอยางแพรหลาย ปญหาสวนใหญเกิดจากการขาดการอบรม
และสรางจิตสํานึกในการตระหนักถึงความเปนคนไทย  คานิยมแบบคนไทย ความหลากหลายของวัฒนธรรม 
สังคมที่เกิดข้ึนในประเทศไทย โดยขาดมาตรการการปองกันที่เขมแข็ง  การปรับเปลี่ยนเพื่อเขาสูโลกในยุคโลกา
ภิวัตน หรือโลกไรพรมแดน เยาวชนบางสวนตองออกจากสถานศึกษา  เสียอนาคตและติดยาเสพติด 

    ► ปญหาขาดสถานที่ออกกําลังกาย  ประชาชนโดยทั่วไปและเยาวชนขาดสนามกีฬา 
สําหรับการออกกําลังกาย และสวนสาธารณะสําหรับการพักผอนหยอนใจ และทํากิจกรรมนันทนาการตาง ๆ 
ปจจุบันภายในเขตเทศบาลมีชุมชนหนาแนนมากข้ึน โดยเฉพาะเนนในหมูเยาวชนที่ตองการสถานที่ออกกําลัง
กายเพื่อลดปญหาการมั่วสุมยาเสพติด และลดภาวะความเครียดของประชาชนและเพื่อการสงเสริมสุขภาพ 
ที่ดินภายในเขตเทศบาลที่เหมาะสมสําหรับกอสรางสาธารณะภายในเขตชุมชนหรือเขตเมืองราคาแพงและหา
ยาก 

    ► ปญหาสุขภาพ และไขเลือดออก เปนโรคที่สามารถปองกันได แตการปองกันไมใหมี
ยุงลายไมสามารถทําไดโดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีนํ้าขัง กลายเปนแหลงเพาะพันธยุงลายและยุงชนิดตางๆ ดวย
บาน เรือนของประชาชนสวนใหญขาดการปองกันแหลงเพาะพันธุยุง  ยุงสามารถเขาไปในบานเรือนได
ตลอดเวลา      โดยเฉพาะตามชุมชนตาง ๆ ปญหาตาง ๆ มักเกิดจากมีนํ้าขังตามแหลงตาง ๆ ทําใหยุงลาย
ขยายจํานวนไดอยางรวดเร็ว เปนอันตรายแกประชาชน ขาดการปองกันอยางถูกวิธี เชน การทําลายแหลงเพาะ
พันธยุงและการพนยาฆายุง 

                   ► ปญหาการขาดสถานที่อานหนังสือของชุมชน   ตามชุมชนตาง ๆ   ไมมีแหลงความรูที่
จะไดรับขอมูลขาวสารของทางราชการ และดานตาง ๆ เน่ืองจากขาดสถานที่เปนศูนยรวมของประชาชน เพื่อ 
ใชในการพบปะสังสรรค แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น การอานหนังสือพิมพ และขอมูลขาวสารอื่น ๆ ของ
ทางราชการ การขาดงบประมาณจากหนวยงานในการสนับสนุนในการกอสรางศาลากลางชุมชน 
 4. ดานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐานในทุกระบบ  และสงเสริม  
สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล 

   ►   ปญหาดานการศึกษา   ประชาชนบางสวนตามชุมชนตาง ๆ มีการศึกษานอยและไม
นิยม   สงบุตรหลานใหมีการศึกษาสูงข้ึน เพราะยากจนมีรายไดนอยไมเพียงพอที่จะสงบุตรหลานใหมีการศึกษา
ในระดับสูงได  ประชาชนที่มีการศึกษานอย   ทําใหหางานทํายาก   ขาดประสบการณ   ความรูและขาดทักษะ
ฝมือในการทํางาน ขาดสถานศึกษาที่เหมาะสม โรงเรียนต้ังอยูหางไกลจากชุมชน ลําบากทั้งตอเด็กนักเรียนและ
ผูปกครองในการเดินทางมาเรียนและรับ-สงบุตรหลาน ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากการไมเห็นความจําเปนดาน
การศึกษา ทําใหบานเมืองขาดการพัฒนาที่ถูกตอง  ความยากจนและการวางงาน ทัศนคติและคานิยมของแต 
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ละครอบครัว  การขาดแรงจูงใจดานการศึกษา  ขาดการสนับสนุนและสงเสริมในการเพิ่มพูนความรูและการ
พัฒนาฝมือทักษะที่มีคุณภาพในการทํางาน จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    ► ปญหาผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการศึกษาของบุตรหลาน  เน่ืองจากบาง
ครอบครัวมีฐานะที่ยากไร  ตองออกไปรับจางทํามาหากินเพื่อเลีย้งชีพ  ไมสงเสริมใหบุตรหลานไปโรงเรียน แต
กลับสงเสริมให ชวยครอบครัวแบกภาระ เพื่อหารายไดมาจุนเจือ  จับจายในครอบครัว ซึ่งสงผลใหเด็กขาด
เรียนเปนเวลาติดตอกันนานและเปนประจํา สุดทายจึงเกิดเปนปญหาข้ึน วาเด็กไมอยากไปโรงเรียน 
 
  5. ดานการพัฒนาการแกไขปญหาความยากจน 

             ► ปญหาการขาดตลาดรองรับสินคา  จากกลุมอาชีพที่จัดต้ังกลุมข้ึน   

            ► ปญหาการความเขมแข็งของกลุมอาชีพ กลุมผูวางงานเอง ยังขาดความเอาใสใจตอ
อาชีพ  หรือสินคาที่ผลิตออกมาก  ทําใหเปนปญหา ทําอยางไมตอเน่ือง 

   ► ปญหาขาดกองทุนเพื่อการสงเสริมอาชีพและรายได ประชาชนโดยทั่วไปตามชุมชน
ตาง  ๆ โดยเฉพาะในชุมชนแออัด จะมีสภาพความยากจน วางงาน จึงมีความตองการใหมีการจัดต้ังกองทุน    
เพื่อชวยเหลือประชาชนในกลุมผูที่ดอยโอกาสหรือมีปญหา แตขาดแหลงเงินที่จะขอรับการสนับสนุน เพื่อเอามา
จัดต้ังกองทุน เชน กองทุนสงเสริมอาชีพ กองทุนเพื่อการกูยืม ซึ่งยังไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

   ► ปญหาการบริหารจัดการกองทุน  นโยบายรัฐบาลไดมุงเนนใหความสําคัญการกระจาย 
รายไดใหกับประชาชน โดยมีการจัดต้ังกองทุนในการประกอบอาชีพ  สงเสริมอาชีพ เพื่อเพิ่มพูนรายไดของ     
ประชาชนสวนใหญของประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมผูดอยโอกาส คือ กองทุนชุมชนเมือง 1 ลานบาท โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อสรางรายไดที่มีระบบตอเน่ืองและย่ังยืน และยังมีกองทุนประเภทอื่น ๆ ที่เกิดมามากมาย   
เชน กองทุนออมทรัพย กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนสงเสริมอาชีพ หรือกองทุนสงเคราะหชุมชนกองทุน
บานมั่นคง ซึ่งบางสวนเกิดข้ึนมาจากการรวมตัวของคนในชุมชน แลวต้ังเปนเงินกองทุนหรือกองทุนที่มี
หนวยงานอื่น ๆ   ใหการสนับสนุน เมื่อมีการจัดต้ังกองทุนตาง ๆ  ข้ึนมาและการแตงต้ังคณะกรรมการดานตาง 
ๆ  ข้ึนมาบริหารกองทุน ซึ่งปญหาที่พบคือการขาดความรูประสบการณ ในการบริหารจัดการตาง ๆ เชน ดาน
การบัญชี ดานการแนะนําสงเสริมอาชีพ หรือฝกอาชีพที่เหมาะสม เกิดทักษะและความรูของประชาชน ในการ
ใหเงินกองทุนไปลงทุน เกิดระบบพรรคพวกและอื่นๆ เกิดการคอรรัปช่ัน ขาดความสามัคคีที่สงผลใหการบริหาร
เงินกองทุน ไมมีประสิทธิภาพ ไมโปรงใส มีการนําเงินกองทุนไปใชอยางไมถูกตอง ไมเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการหรือกิจกรรมที่ย่ืนคําขอไว และกิจกรรมที่ลงทุนไมกอใหเกิดประโยชนไมเกิดอาชีพที่
กอใหเกิดรายไดอยางตอเน่ืองและย่ังยืน ประชาชนสวนใหญคิดเฉพาะการเปนผูรับเงินจากกองทุนเพียงฝาย
เดียว โดยคิดวารัฐบาลหรือหนวยงานภาครัฐจะตองเปนผูใหตลอดเวลา ขาดจิตสํานึกในการใชเงินกองทุนอยาง
ถูกตอง ขาดวินัย ขาดความซื่อสัตย ขาดคุณธรรม ขาดการพัฒนา ในระบบของการพึ่งพาตนเองที่พอเพียง 
เหมาะสม บริหารโครงการเงินกองทุน ในระยะสั้นจะเกิดปญหากับสมาชิกในกองทุนเอง เชน ปญหาดานการ
ชําระหน้ีคืนเงินกองทุน ปญหาการวางงาน การขาดอาชีพและรายไดในโครงการน้ี เมื่อการบริหารโครงการขาด
ประสิทธิภาพ จึงสงผลตอภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศอยางแนนอนในอนาคต 
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                      ►ปญหาประชาชนที่ยากจน   ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง  ประชาชนตามชุมชนตาง ๆ   
ไมมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองใชพื้นที่ของการรถไฟและที่สาธารณะ บางแหงปลูกสรางที่อยูอาศัยแบบช่ัวคราว 
สรางปญหาในการจัดระเบียบชุมชนขาดความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง และปญหาการใหบริการ
ดานตาง ๆ  อาทิดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การศึกษาดานสาธารณสุขเปนตน ซึ่งเกิดจากปญหาความ
ยากจนและการอพยพเขามาหางานทําในพื้นที่เขตเมือง 
 
  6. ดานการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 

              ►ปญหาการขาดแคลนเครื่องมือที่ทันสมัยในการบริหารจัดการในหนวยงาน ซึ่งใน
ปจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหมมีความจําเปนมากในการบริหารจัดการ 

        ► ปญหาการขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงานของชุมชน ชุมชนตาง ๆ  ในเขต
เทศบาลทั้ง  26  ชุมชน ไดมีการบริหารชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการชุมชน ซึ่งทํางานเพื่อประโยชนของ
สวนรวม และเพื่อการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง แตชุมชนมีปญหาดานการขาดเครื่องมือเครื่องใช และอุปกรณ
ในการทํางาน เชน เครื่องใชสํานักงาน  ศาลาอเนกประสงค  ที่ทําการชุมชน หอกระจายขาว และคาตอบแทน
ในการทํางาน หนวยงานที่เกี่ยวของไมสามารถสนับสนุนงบประมาณได เน่ืองจากขอจํากัดดานระเบียบฯ 
 
  7. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

    ►ปญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินไดรับการกระจายอํานาจมาอยางตอเน่ืองและมีอํานาจหนาที่ในเรื่องตางๆเพิ่มมากข้ึน แตองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินยังขาดแคลนบุคลากรเฉพาะดาน  ในงานตางๆ  จึงทําใหเกิดปญหาการบริหารจัดการให
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว     
 
 
 

**************************** 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
สวนท่ี 5 

บัญชีโครงการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 



หนา
ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

1 โครงการอุดหนุนชมรมขาราชการเกษียณ 5-4

2 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาดอําเภอบานไผ 5-4

3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและกฎหมายควรรู 5-4

4 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเทศบาลเมืองบานไผ 5-4

5 โครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนําสภาเด็กและเยาวชนกาวสูประชาคมอาเซ่ียน 5-5

6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน 5-5

7 อุดหนุนโครงการสนับสนุนวันสตรีสากลโลก 5-5

8 โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-5

9 โครงการสงเสริมการพัฒนาทองถ่ินภาคชุมชน

10 โครงการอุดหนุนกลุมสตรีในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-6

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม 5-7

ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ.พัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีส่ิงแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  

ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

1 โครงการจัดทําปายถนน ซอยชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-8

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยยิ่งยง-หนองลุมพุก ชวงท่ี 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-8

3 โครงการขุดลอกลําหวย ลําหวยจิก,ลําหวยยาง,ลําหวยนอย ภายในเขตเทศบาลท้ังหมด 5-8

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง-ถนนบานเก้ิงซอย 17 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) 5-8

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจง-สนิท ซอย 1 (ชุมชนกกแดง) 5-9

6 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเลียบกําแพงวัดปาชัยวารินทร (ชุมชนคลองชลประทาน) 5-9

7 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยสมานมิตร ชวงท่ี 2 (ชุมชนคลองชลประทาน) 5-9

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยโนนเปอย(ชุมชนเจาเงาะสัมพันธ) 5-9

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ขางไทยประดิษฐตัดเย็บ (ชุมชนซอยประปา) 5-10

10 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 4(ชุมชนหนองลุมพุก) 5-10

11 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนบานเก้ิง ซอย 6 (ชุมชนบานขาพัฒนา) 5-10

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนขางศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา(ชุมชนบานไผเกา) 5-10

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 11 (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-11

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม
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สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทองฯ) 5-11

15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-11

16 โครงการขยายเขตประปาภายในเขตเทศบาล 5-11

17 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะในเขตเทศบาล 5-12

18 โครงการขยายผิวจราจรพรอมวางทอระบายน้ํา ถนนเจาเงาะสัมพันธดานทิศใต เริ่มจากถนนสุขาภิบาล 8 5-12

19 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยภูกันทอง (ชุมชนศาลเจา) 5-12

20 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอระบายน้ําถนนหนาชุมสาย (ชุมชนตลาดสด 1,2,3) 5-12

21 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนมิตรภาพ ดานทิศตะวันออกขางโรงแรมออเรจนอินท 5-13

22 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนเจริญสุข 1 (โนนสวางเชื่อมซอยศาลเจาดานหลัง 5-13

โรงเรียนกรุณาศึกษา) (ชุมชนซอยศาลเจา) 5-13

23 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนสมประสงคซอย 1 (ชุมชนสมประสงค) 5-13

24 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําซอยแยกซอยศาลเจาดานทิศใต (ซอยหนาบานพอสี) 5-14

(ชุมชนซอยศาลเจา)

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนโพธิ์ชัย-มิตรภาพ (ชุมชนบานไผเกา) 5-14

26 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยขางคริสตจักร (ชุมชนศรีหมอน) 5-14

27 โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางถนนแจงสนิทจากสามแยกถนนสมหวัง-สังวาล ถึงสี่แยกโรงพยาบาลบานไผ 5-15

28 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยเชื่อมถนนบานเก้ิงซอย 19 เชื่อมเอ่ียมไพบูลย (ฃุมชนปอบิด) 5-15

29 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแยกซอยประปา 2 ดานทิศใต(สุดซอยประปา 2) (ชุมชนประปา) 5-15

30 โครงการปรับปรุงผิวจราถนนบานเก้ิงซอย 19 5-15

31 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนศรีชมมอญ 1 5-16

32 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเทาถนนเจนจบทิศ 5-16

33 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเทาถนนราชนิกูล 5-16

34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนประชาอุทิศ 2 (ชุมชนโนนสวรรค) 5-16

35 โครงการกอสรางปรับปรุงไฟฟาสาธารณะถนนเจนจบทิศตลอดสาย 5-17

36 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนเลียบกําแพงวัดคุมจัดสรร (ดานทิศตะวันออก) 5-17

37 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนราษฎรธุรกิจและถนนสมาสบํารุง(ชุมชนตลาด 123) 5-17

38 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแจงสนิท ซอย 3 (ชุมชนกกแดง) 5-17

39 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนรอบสระสวรรค 5-18

40 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 (ฃุชนโพธิ์สวรรค) 5-18

41 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา ซอยเชื่อมถนนโพธิ์กลาง ซอย 1 ถนนหนาวัดโพธิ์กลาง 5-18

42 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเอ่ียมไพบูลย ซอย 3 (ดานทิศตะวันออก) 5-18

43 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนนศรีบุญเรือง ซอย 1 5-19
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สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

44 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยแยกซอยศาลเจาท่ี 2 5-19

45 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําซอยแยกซอยสาลเจาท่ี 1 5-19

46 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก ซอย 3 5-19

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยศรีรัตน 5-20

48 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบอตกปลา 5-20

49 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนเอ่ียมประเสริฐ ซอย1 (ชวงท่ี 2) 5-20

50 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนเลียบทางรถไฟ 5-20

51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางถนนประพัทธพัฒนา 5-21

52 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนค.ส.ล.ซอยแยกซอยขาราชการดานทิศตะวันตก(ชุมชนเจาเงาะ) 5-21

53 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนค.ส.ล.ซอยแยกถนนเจาเงาะ  ดานทิศใต (ชุมชนเจาเงาะ) 5-22

54 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธิ์ชัยเชื่อมทอระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล 5-22

55 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ําถนนบานเก้ิง ซอย 5 (ชุมชนบานขาพัฒนา) 5-23

56 โครงการจางศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย 5-23

57 โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต พรอมกอสรางรางระบายน้ําค.ส.ล.และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 5-23

และขยายความกวางสะพาน ค.ส.ล. ถนนแจงสนิท (บานไผ -บรบือ)

58 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําซอยเชื่อม ถนนประเสริฐแกวอุทิศ - ซอยสุขสําราญ 5-24

59 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ  ซอย 1 5-24

60 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 2 5-24

61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพ ซอย 1 5-25

ถนนโพธิ์ชัยมิตรภาพซอย 2 (ขางขางหนา ผอ.สมจิตร)

62 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยแกวทรานี ชวงท่ี 2 5-25

63 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ดานทิศตะวันตก 5-25

64 โครงการกอสรางถนน ค.ส,ล. ถนนเลียบคลองชลประทาน  5-26

65 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจนจบทิศ 5-26

66 โครงการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-26

67 โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศนพรอมถมดินสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง 5-26

68 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนสุมนามัย  ดานทิศใต (ซอย ตัน) 5-26

69 โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนศรีบุญเรือง ซอย 3  ดานทิศใต 5-27

หนา ห.จ.ก. บุญเจือเฟอรนิเจอร (ชุมชนบานขา)

70 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ ดานทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี  2 5-27

ขางบาน ส.ท. บุญเหลือ (ชุมชนบานไผเกา)

71 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ ดานทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี  1 5-27



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

ตรงขามมัสยิด (ชุมชนบานไผเกา)

72 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร ถนนเลียบวัดโพธิ์กลาง (ชุมชนโพธิ์สวรรค) 5-28

73 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 2 5-28

74 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 3 5-28

75 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนเขาวัดปาชัยวารินทร 5-29

76 โครงการกอสรางโรงเก็บรถ  โรงเก็บวัสดุ กอสรางรั้ว บานพัก ,ถนนพรอมระบบระบายน้ํา,พรอมระบบไฟฟา 5-29

 และระบบประปา

77 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหลังเทศบาลเมืองบานไผ 5-29

78 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ซอยอินทรประชา 5-30

79 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยไทยประทาน 5-30

80 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ํา ซอยแยกซอยยิ่งยงดานทิศตะวันออก 5-30

(ตรงขามซอยประปา 1)

81 โครงการกอสรางทอระบายน้ําค.ส.ล. ถนนยุทธพลบํารุง 5-30

82 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ซอยแยกทางเขาโรงเรียนเทศบาล (ดานทิศใต) 5-31

83 โครงการปรับปรุงระบบกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองบานไผ 5-31

84 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-31

85 โครงการภูมิทศนลําหวยจิก 5-31

86 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ 5-31

87 โครงการจัดทําสวนหยอมบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 5-32

88 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอระบายน้ําภายในบริเวณเทศบาลเมืองบานไผ 5-32

89 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยหลัง  ขก. 5  (ชุมชนคุมจัดสรร) 5-32

90 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอย 5 บานพักชมรมขาราชการบํานาญ (ชุมชนยิ่งยง) 5-32

91 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยยิ่งยง  -  อุตรนคร (ชุมชนยิ่งยง) 5-33

92 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยประปา  3 (ชุมชนประปา) 5-33

93 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.ซอยประปา 3 สวนแยก (ชุมชนประปา) 5-33

94 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก  ซอย  10  (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-33

95 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก  ซอย  3 (ชุมชนหนองลุมพุก) 5-34

96 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ซอยปฏิพงษ 5-34

97 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ตั้งแตประตูบริษัทอาดัมสไปถึงหลังโรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ 5-34

98 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  บานเก้ิงซอย 10 (ชุมชนบานเก้ิง) 5-34

99 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต ซอย 17 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) 5-35

100 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนแสงทองฝงทิศเหนือ  (ชุมชนแสงทองฯ) 5-35



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

101 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอยเชื่อมถนนราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 (ชุมชนศรีหมอน) 5-35

102 โครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยหลังบริษัทอาดัม จากประตูวัดนันทพิมทาราม จนถึงซอยสุชสําราญ 5-36

103 โครงการปรับปรุงปายชื่อประจําชุมชน 5-36

104 โครงการกอสรางอางลางมือ-ลางหนา10 หัวกอก กวาง 80 ซม. ความยาว 6 เมตร และความสูง 80 ซม. 5-36

105 โครงการติดตั้งหมอแปลง ขนาด 250 KVA (กิโลโวลแอมป) 5-36

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการ

รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ

1 โครงการปรับปรุงอุปกรณสัญญาณไฟจราจรและจัดระเบียบจราจร 5-37

2 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณประจําแยกแตละซอย เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุ 5-37

3 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบนถนนทางเทาและการจราจร 5-37

4 โครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสรางวินัยจราจร 5-37

5 โครงการฝกอบรมจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางและสามลอรับจาง 5-37

6 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดแบบไรสาย 5-38

7 โครงการจัดตั้งเจาหนาท่ีเฝาระวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 5-38

8 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 5-38

9 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 5-38

10 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 5-38

11 โครงการฝกอบรมจัดตั้ง ยุว อปพร. 5-39

12 โครงการฝกอบรมทบทวน ยุว อปพร. 5-39

13 โครงการจัดกิจกรรมวันสถปนา อปพร. 5-39

14 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไขปญหาอัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย 5-39

15 โครงการเผยแพรความดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในเขตเทศบาล 5-39

และในชุมชน 26 ชุมชน

16 โครงการอบรมการใชวิทยุสื่อสารแบบสังเคราะหความถ่ี 5-40

17 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวงเทศกาล (ปใหม ตรุษจีน และสงกรานต) 5-40

18 โครงการกูชีพ - กูภัย  ตามระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน 5-40

19 โครงการซอมแซมรถบรรทุกน้ําดับเพลิง ทะเบียน  บพ.8297 ขก 5-40

20 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกน้ําดับเพลิงแบบอเนกประสงค 5-40

21 โครงการกอสรางอาคารฝายปองกันและรักษาความสงบ 5-41

22 โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิงยอยบานเก้ิง 5-41

23 โครงการจัดซ้ือรถจักรยาน 5-41



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

24 โครงการจัดซ้ือรอกทุนแรงติดตั้งรถยนตบรรทุกน้ําดับเพลิง ทะเบียน 82-8692 ขก 5-42

25 โครงการจัดทําฐานดับเพลิง 5-42

26 โครงการจัดซ้ือเลื่อยยนต 5-42

27 โครงการจัดซ้ือไดโว 5-42

28 โครงการจัดจางยาม(ร.ป.ภ.) ตลาดสดเทศบาล 1 5-42

29 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังขจัดปญหาและการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี 5-43

30 โครงการจัดซ้ือเครื่องรับ-สง วิทยุ 5-43

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 

1 โครงการรณรงคเพ่ือปองกันยาเสพติดโรงเรียนในสถานศึกษา 5-44

2 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 5-44

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.4  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

1 โครงการเยาวชนสัมพันธเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 5-45

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ 5-45

3 โครงการจัดการน้ําเสียในสถานศึกษาดวยวิธีการทําปุยหมักชีวภาพ 5-45

4 โครงการสิ่งแวดลอมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีแกงละวา 5-45

5 สนับสนุนโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดลอมและเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน 5-46

6 โครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 5-46

7 โครงการจัดการขยะอันตรายชุมชน 5-46

8 โครงการรณรงคเยียวยาโลกรอนดวยมือเรา 5-47

9 โครงการจัดการสิ่งแวดลอมแนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม 5-47

10 โครงการจางทําความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ 5-47

11 โครงการจางเหมาติดตั้งตาขายก้ันนกพิราบบริเวณตลาดสด 1 และ 4 5-48

12 โครงการจัดซ้ือถังขยะ 5-48

13 โครงการปรับปรุงระบบบอเกรอะตลาดสดเทศบาล 3 5-48

14 โครงการอนุรักษสภาพสิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  (ถนนกินได) 5-48

15 โครงการบําบัดน้ําเสียบึงประดิษฐ 5-48

16 โครงการฝายน้ําลนและปรับภูมิทัศนลําหวยจิก-ขุดลอก -เรียงหินในกลองลวดตาขาย 5-49



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอม

กาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

1 โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชนในเขตเทศบาลฯ 5-50

2 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพศูนยการเรียนรู  ICT  เทศบาลเมืองบานไผ 5-50

3 โครงการบริการขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส 5-50

4 โครงการบริการอินเตอรเน็ตชุมชน 5-51

5 โครงการจัดตั้งศูนยบริการไอซีทีเทศบาลเมืองบานไผ 5-51

6 โครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการจัดการฐานขอมูลขาวสารทางราชการ เทศบาลเมืองบานไผ 5-51

(ตาม พรบ.ขอมูลขาวสารทางราชการ 2540)

7 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ 5-51

8 โครงการแหลงเรียนรูสูชุมชน 5-51

9 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือสูประชาคมอาเซ่ียน 5-52

10 โครงการเทศบาลเมืองบานไผ Wifi 5-52

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการ

ใหบริการทางสาธารณสุข

1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิคตามโครงการสุขกาย สบายชีวี (Sport day) 5-53

2 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน 5-53

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับภาคและระดับประเทศ 5-53

4 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเยาวชนและประชาชน 5-53

5 โครงการอาหารกลางวันในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ 5-53

6 โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวันศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย 5-53

7 โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัดเทศบาล 5-54

8 โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. 5-54

9 โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 5-54

10 โครงการอุดหนุนการกีฬา 5-54

11 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-54

12 โครงการกอสรางสนามกีฬาและลานกีฬาอเนกประสงค 5-54

13 โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 5-55

14 โครงการสงเสริมพนักงานเทศบาลพนักงานครูเขารวมแขงขันกีฬา 5-55

15 โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส 5-55



หนา

สารบัญ โครงการ/กิจกรรม

16 โครงการรวมการแขงขันไทคัพมหกรรมกีฬาทองถ่ินแหงประเทศไทย 5-55

17 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชุมชน 5-55

18 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑประจําหองพยาบาล 5-56

19 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาในชุมชน 5-56

20 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 5-56

21 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 5-56

22 โครงการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอในสัตว 5-56

23 โครงการพัฒนาแผงจําหนายเนื้อสัตว   (เขียงสะอาด) 5-57

24 โครงการจางเหมาฆาสัตวในโรงฆาสัตว 5-57

25 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) และทัศนศึกษาดูงาน 5-57

26 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน 5-57

27 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัครดูแลผูพิการและทัศนศึกษาดูงาน 5-57

28 โครงการรณรงคลดการใชน้ํามันทอดซํ้า 5-58

29 โครงการแผงสะอาดตลาดนาซ้ือ 5-58

30 โครงการออกหนวยบริการสาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) 5-58

31 โครงการพัฒนางานอนามัยโรงเรียน 5-58

32 โครงการจางเหมาบุคลากรสายงานวิทยาศาสตรประจําศูนยบริการฯ  จํานวน 2 อัตรา 5-58

33 โครงการจางเหมาบุคลากรทําความสะอาดและดูแลเครื่องมือเครื่องใชใหปราศจากเชื้อ จํานวน 1 อัตรา 5-59

34 โครงการจางเหมาบุคลากรดูแลระบบโปรแกรมฐานขอมูล บันทึกขอมูล ประจําศูนยบริการฯ จํานวน 1 อัตรา 5-59

35 โครงการจางเหมาบุคลากรดานทันตกรรมประจําศูนยบริการฯ จํานวน 1 อัตรา 5-59

36 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑยาประจําศูนยบริการสาธารณสุขฯ 5-59

37 โครงการจัดซ้ือเวชภัณฑท่ีไมใชยาประจําศูนยบริการสาธารณสุขฯ 5-59

38 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย ประจําศูนยบริการฯ 5-60

39 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑงานบานงานครัว 5-60

40 โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑสํานักงาน 5-60

41 โครงการจัดซ้ือเครื่องทําสลบสัตว 5-60

42 โครงการจัดซ้ือเครื่องปมน้ํา 5-60

43 โครงการจัดซ้ือเครื่องพนสารเคมีชนิดหมอกควัน 5-61

44 โครงการจัดซ้ือเครื่องพนยาสะพายหลัง 5-60

45 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ 5-61



หนา
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แนวทางการพัฒนาท่ี  3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันสําคัญของชาติ 5-62

2 โครงการอุดหนุนท่ีวาการอําเภอบานไผ 5-62

3 โครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 5-62

4 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม 5-63

5 โครงการอนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมอีสาน 5-63

6 โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 5-63

7 โครงการบรรพชาสามเณร/จารณี ประจําป 5-63

8 โครงการอุดหนุนงานประเพณีและ วัฒนธรรมทองถ่ิน 5-63

9 โครงการอุดหนุนกิจการศาสนาวัด 5-63

10 โครงการอุดหนุนบุญประเพณี (บุญคุม) แตละชุมชน  ท้ัง 26  ชุมชน 5-64

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ

และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนาท่ี  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ท้ังใน

และนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     

1 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา 5-65

2 โครงการกอสรางอาคารเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 5-67

3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศ 5-67

4 โครงการอุดหนุนเจาภาพจัดนิทรรศการทางวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5-67

5 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือทองถ่ิน 5-67

6 โครงการจางเหมาทําปายกองการศึกษา 5-67

7 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 5-68

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารหองสมุดเทศบาล 5-68

9 โครงการปรับปรุงหองเรียนนาฏศิลป 5-68

10 โครงการกอสรางฐานเสาธงโรงเรียนเทศบาลบานไผ 5-68

11 โครงการปรับปรุงทอระบายน้ําภายในโรงเรียน 5-68

12 โครงการกอสรางสระวายน้ําอนุบาลสาธิต(2) 5-68

13 โครงการจัดทําวารสารวิชาการและหนังสืออนุสรณนักเรียน 5-69

14 โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวางอนุบาล-อาคารประถม 5-69

15 โครงการกอสรางเวทีกิจกรรมหนาเสาธง3x4 เมตร 5-69

16 โครงการศาลารักการอาน 5-69
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17 โครงการติดตั้งผามาน 5-69

18 โครงการเสียงตามสาย 5-69

19 โครงการจัดตั้งหองสมุด 5-69

20 โครงการจัดซ้ือโตะหมูอนุบาล 5-70

21 โครงการจัดซ้ือล็อคเกอร 30 ชอง 5-70

22 โครงการจัดซ้ือชั้นวางรองเทา 5-70

23 โครงการกอสรางอางลางถวย-ชาม 5-70

24 โครงการจัดทําลวดตาขายก้ันบริเวณสนามเด็กเลน 5-70

25 โครงการปูกระเบื้องยางบริเวณสนามเด็กเลน 5-70

26 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน 5-70

27 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธชานออยมีลอ 5-71

28 โครงการจัดทําปายชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 (เทศบาล) 5-71

29 โครงการติดตั้งผามานกันแดดภายในหองเรียนของศูนยฯ3 5-71

30 โครงการจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 5-71

31 โครงการจัดทําหลังคาบริเวณสนามเด็กเล็ก 5-71

32  โครงการทําถนนคอนกรีตภายในศูนยฯ3 5-71

33 โครงการคาใชจายอินเตอรเน็ตในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 2 แหง 5-71

34 โครงการพัฒนาขาราชการครูของโรงเรียนสังกัดเทศบาล  จํานวน 2 แหง 5-72

35 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ จํานวน 3 แหง 5-72

36 โครงการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนสังกัดเทศบาล จํานวน 2 แหง 5-72

37 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  จํานวน 2 แหง 5-72

38 โครงการสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาดีเดนระดับสถานศึกษา 5-72

ในสังกัดเทศบาลและระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

39 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในโรงเรียนและศูนยพัฒนา 5-72

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

40 โครงการจัดซ้ือรถกระบะบรรทุก6 ลอ จํานวน 2 คัน  พรอมติดตั้งหลังคา 5-73

41 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลังกายกลางแจง ใหกับศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน 5-73

42 โครงการจัดซ้ือกลองวงจรปดพรอมติดตั้ง ใหกับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ 5-73

แนวทางการพัฒนาท่ี  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ

1 โครงการอุดหนุนคณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 5-74

2 โครงการสงเสริมการจัดทํา/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 5-74
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3 โครงการบัณฑิตนอย 5-74

4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษา 5-74

5 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน(SBMLD) 5-74

ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท.2

ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาท่ี  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได

1 โครงการแกปญหาความยากจน 5-75

2 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค เขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-75

3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 5-75

4 โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาการเรียนรูวิชาชีพและศูนยการจําหนายสินคาของดีในชุมชน 5-76

5 โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดในชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ 5-76

6 โครงการซ้ือวัสดุอุปกรณสงเสริมอาชีพและพัฒนารายไดเกษตรกร 5-77

แนวทางการพัฒนาท่ี5.2 พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอยโอกาสและบริการ

ข้ันพ้ืนฐานของรัฐบาล

1 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนนักศึกษา และผูดอยโอกาส 5-78

2 โครงการเงินอุดหนุนชมรมผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ 5-78

3 โครงการอุดหนุนบริจาคโลหิตชวยเหลือชีวิตเพ่ือมนุษย 5-78

4 โครงการเงินอุดหนุนศูนยเฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดส 5-78

5 โครงการสงเคราะหครอบครัวผูประสบภัยพิบัติและปญหาความเดือดรอนความยากจนของผูดอยโอกาส 5-78

6 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผูดอยโอกาส 5-79

7 โครงการมอบทุนการศึกษา สําหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผูดอยโอกาส 5-79

8 โครงการสงเคราะหผูปวยเอดสในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-79

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี  6.1 พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  

สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

1 โครงการจัดซ้ือโตะหินออนพรอมเกาอ้ี  จํานวน  6  ชุด 5-80

2 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกสําหรับรักษาความสงบเรียบรอย  แบบมีชองวางดานหลังคนขับ (CAB) 5-80

3 โครงการจัดซ้ือกลองถายรูปดิจิตอล 5-80

4 โครงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจอดยานยนต 5-81
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5 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกชวยปฏิบัติงานกองคลัง 5-81

6 โครงการปรับปรุงหองกองคลัง 5-81

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาดเทศบาล 1,2,3 และ4 ใหเปนตลาดมาตรฐาน 5-81

8 โครงการจางบริษัทท่ีปรึกษาศึกษาออกแบบปรับปรุงตลาดสดเทศบาล2,3 ใหเปนตลาดใหมท่ีไดมาตรฐาน 5-82

9 โครงการจัดซ้ือเตนท 5-82

10 โครงการจัดซ้ือเครื่องตัดหญา 5-82

11 โครงการจัดซ้ือเสาไฟฟา 5-82

12 โครงการปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือใชเปนศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ 5-82

13 โครงการกอสรางหองน้ําบริเวณศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ (โนนสวาง) 5-83

14 โครงการกอสรางเตาเผาศพปลอดมลพิษ 5-83

15 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนท่ี 5-83

แนวทางการพัฒนาท่ี  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง

1 โครงการเพ่ิมและปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอร 5-84

2 โครงการจัดทําโครงปายประชาสัมพันธ 5-84

3 โครงการเผยแพรประชาสัมพันธกิจกรรมและผลงานของเทศบาล 5-84

4 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการบริการขอมูลขาวสารสารสนเทศของหนวยงาน 5-85

5 โครงการจัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธประชาสัมพันธในชุมชน 5-85

6 โครงการจัดทําแผนพับประชาสัมพันธความรูเรื่องภาษีคาธรรมเนียม และใบอนุญาต ๆ 5-85

7 โครงการบริการขอมูลแผนท่ีภาษีฯ(GIS) ผานเวปไซตของเทศบาล 5-85

8 ประเภทบริการดานโทรคมนาคมสําหรับกองการศึกษา 5-85

9 โครงการหอกระจายขาวชุมชน 5-86

10 โครงการหอกระจายขาวแบบไรสายพรอมติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไรสาย 5-86

ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาท่ี  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง 5-87

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม 5-87

3 เงินอุดหนุนองคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการกลุมสตรีแมบาน 5-87

4 โครงการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการชุมชน ท้ัง 26ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-88

5 โครงการจัดประชุมประจําเดือนองคกรในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-88
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แนวทางการพัฒนาท่ี 7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแกพนักงานและลูกจาง 5-89

2 โครงการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงานท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ 5-89

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจางและครูเทศบาล

3 โครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลผูปฏิบัติงานภาคสนามดีเดน 5-89

4 โครงการใหทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท การศึกษาภาคพิเศษ 5-89

5 โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศแกบุคลากรในองคกร 5-90

6 โครงการอบรมใหความรูและเสริมสรางจริยธรรมแกผูปฏิบัติงานดานการเงินฯ การจัดเก็บรายได 5-90

งานแผนท่ีภาษีฯ และงานพัสดุ

7 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัสดุ 5-91

8 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศและตางประเทศ 5-91

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครู 5-91

5-91

แนวทางการพัฒนาท่ี  7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

1 โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส. ในสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 5-93

2 โครงการจางเหมาทําความสะอาดอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 5-93

3 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 5-93

4 โครงการจายประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ ใหแกพนักงานเทศบาล  ลูกจาง 5-93

5 โครงการจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณดวยระบบคอมพิวเตอร 5-93

6 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ 5-94

7 โครงการจางเหมาจัดทําตูเก็บเอกสารชนิดติดผนังมีประตู เปด-ปด ตามชองเก็บเอกสารตาง ๆ 5-94

8 โครงการจัดทําปายยินดีตอนรับเขาสูเขตเทศบาลเมืองบานไผ   (ทิศตะวันตกทางชนบท) 5-94

9 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 3-6  จํานวน  4  ชุด 5-94

10 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 1-3  จํานวน  4  ชุด 5-94

11 โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน ระดับ 7-8  จํานวน 1 ตัว 5-95

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 5-95

13 โครงการปรับปรุงและซอมแซมระบบเครื่องยนต รถยนตยี่หอเกีย หมายเลขทะเบียน กฉ - 5296 5-95

14 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล 5-95

15 โครงการจางเหมาจัดทําระบบบริหารงานบุคคล เทศบาลเมืองบานไผ 5-96

10 โครงการฝกอบรมและทัศนะศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางภาวะผูนําคณะกรรมการ

ชุมชน และองคกร ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ
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16 โครงการจัดซ้ือเครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลาการทํางาน 5-96

17 โครงการจัดหาครุภัณฑกองวิชาการ และแผนงาน 5-96

18 โครงการติดตามและประเมินผลการ พัฒนาทองถ่ิน 5-97

19 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 5-97

20 โครงการจัดซ้ือโทรทัศนสี 5-97

21 โครงการจัดซ้ือเครื่องวัดระยะเลเซอร 5-97

22 โครงการจางเหมาจัดเก็บเงินคาบริการเก็บขนขยะมูลฝอย 5-98

23 โครงการจัดซ้ือรถจักยานยนต 5-98

24 โครงการจัดซ้ือเกาอ้ีทํางาน 5-98

25 โครงการจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร 5-98

26 โครงการจางเหมาจัดทําผามาน 5-98

27 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด 5-98

28 โครงการจัดทําบัตรประจําตัวผูคาในตลาดสดเทศบาล 1,2,3 5-99

29 โครงการจัดซ้ือเครื่องโทรสาร 5-99

30 โครงการจัดซ้ือกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 5-99

31 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร 5-99

32 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 3,5,6,7 5-99

33 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขนาด 1 ตัน 5-99

34 โครงการจัดซ้ือเครื่องถายเอกสาร 5-100

35 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถตักหนา-ขุดหลัง 5-100

36 โครงการจัดซ้ือปายเตือนทายรถ 5-100

37 โครงการปรับปรุงซอมแซมรถบดสั่นสะเทือน 5-100

38 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 5-101

39 โครงการจางเหมาบริการรักษาความสะอาด 5-101

40 โครงการคาตอบแทนคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบ 5-101

41 โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลบานไผ 5-101

42 โครงการกอสรางโรงจอดรถนักเรียนและครู 5-101

43 โครงการกอสรางศาลาพักสําหรับผูปกครอง 5-102

44 โครงการวางทอและปรับพ้ืนท่ีหลังอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลบานไผ 5-102

45 โครงการกอสรางเวทีใตอาคาร 4 ชั้น 5-102

46 โครงการกอสรางพ้ืนพรอมทอระบายน้ํา คสล.และบอทรายสําหรับเครื่องเลนเด็ก รร.อนุบาลสาธิต 5-102

47 โครงการจัดซ้ือมาหินออน 5-102
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48 โครงการเหล็กดัดหนาตางอาคารเรียน 4 ชั้น 5-102

49 โครงการจัดทําแผงเหล็กก้ันสําหรับปองกันอันตรายอาคาร 4 ชั้น 5-103

50 โครงการจัดทํามุงลวดชองลมดานหนาหอง อาคาร 4 ชั้น 5-103

51 โครงการซ้ือเครื่องทําน้ําเย็น จํานวน 9 เครื่อง 5-103

52 โครงการจัดทําปาย/บอรดประชาสัมพันธ 5-103

53 โครงการเทคอนกรีตหนาหองเด็กเล็ก  3 5-103

54 โครงการกอสรางหองน้ําระหวางหองเด็กเล็ก 3 และหองเด็กเล็ก 4 5-103

55 โครงการปูกระเบื้องในหองพักครู 5-103

56 โครงการจัดทําท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป 5-104

57 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศศูนยฯ2 5-104

58 โครงการกอสรางรางระบายน้ํารอบบริเวณศูนยฯ 3 5-104

59 โครงการปรับปรุงและตอเติมรั้วศูนยฯ3 5-104

60 โครงการติดตั้งรางน้ําฝนบริเวณโรงอาหารพรอมติดตั้งถังรองน้ําฝน 5-104

61 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอรจอขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง พรอมปริ๊นเตอร 5-104

62 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑงานรักษาความสะอาด 5-104

63 โครงการจัดซ้ือสายสงน้ําดับเพลิงพรอมหัวฉีด 5-105

64 โครงการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 5-106

65 โครงการกอสรางอาคารพัสดุพรอมท่ีจอดรถกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (พ้ืนท่ีหนองแวงไร) 5-106

66 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.เพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 5-106

67 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค 5-106

68 โครงการจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ  จํานวน 2 เครื่อง 5-106

69 โครงการจัดซ้ือเครื่องพิมพสีอิงเจ็ท 5-106

70 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ีระดับ 3-6 จํานวน 4 ชุด 5-106

71 โครงการจัดซ้ือโตะทํางานพรอมเกาอ้ีระดับ 8 จํานวน 1 ชุด 5-107

72 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศกองสวัสดิการ 5-107

73 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย 5-107

**************************



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

1) ยุทธศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชน 

มีสวนรวมในการดําเนินงาน

1.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและ 10        515,000         8          350,000         8          350,000         26        1,215,000       

     มีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

1.2 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญา 1         100,000         1          100,000         1          100,000         3          300,000         

     เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 

รวม 11       615,000         9         450,000        9          450,000        29        1,515,000      

2) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปน 

เมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

2.1 แนวทางการพัฒนาพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  35        174,268,125    48        78,422,615     33        76,757,600     116       329,448,340   

     สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทํา 

     ผังเมือง อยางเหมาะสม 

2.2 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือ 22        3,859,800       20        8,625,000       18        9,385,000       60        21,869,800      

     ทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 

    ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน 

2.3 แนวทางการพัฒนารณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 2         130,000         2          130,000         2          130,000         6          390,000         

    ในชุมชนและสถานศึกษา 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2556-2558)

เทศบาลเมืองบานไผ

ป 2556 ป 2557 ป 2558 รวม 3 ป
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2556 ป 2557 ป 2558 รวม 3 ป

2.4 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 14        13,572,000     8          1,052,000       8          1,402,000       30        16,026,000     

     ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

รวม 73       191,829,925   78        88,229,615    61        87,674,600    212      367,734,140  

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาทุนมนุษย

3.1 แนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษา  ความรู  และการใช 9         745,000         4          390,000         3          210,000         16        1,345,000       

เทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู

3.2 แนวทางการพัฒนาเสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ    43        18,942,244     33        18,066,244     31        15,866,244     107       52,874,732     

     ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข

3.3 แนวทางการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี   10        3,003,000       10        3,003,000       10        3,003,000       30        9,009,000       

    วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน

รวม 62       22,690,244    47        21,459,244    44        19,079,244    153      63,228,732    

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหได 

มาตรฐาน ในทุกระบบ  และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในเขตเทศบาล

4.1 แนวทางการพัฒนาสงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 23        4,452,950       22        3,536,600       18        5,731,600       63        13,721,150     

     ในทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบ ครอบคลุมทุกชวงวัย

4.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียน 5         1,630,000       5          1,630,000       5          1,630,000       15        4,890,000       

     การสอน ใหมีประสิทธิภาพ

รวม 28       6,082,950      27        5,166,600      23        7,361,600      78        18,611,150     

5) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาความยากจน

5.1 แนวทางการพัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 5         980,000         5          980,000         6          1,080,000       16        3,040,000       
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ป 2556 ป 2557 ป 2558 รวม 3 ป

5.2 แนวทางการพัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน 7         1,380,000       6          880,000         6          880,000         19        3,140,000       

     ผูดอยโอกาส และบริการข้ันพ้ืนฐานของรัฐบาล

รวม 12       2,360,000      11        1,860,000      12        1,960,000      35        6,180,000      

6) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

6.1 แนวทางการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการ 11        3,403,000       3          1,230,000       4          2,890,000       18        7,523,000       

     ประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

6.2 แนวทางการพัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ิน 9         665,000         5          175,000         6          1,675,000       20        2,515,000       

     อยางมีคุณภาพและท่ัวถึง

รวม 20       4,068,000      8         1,405,000      10        4,565,000      38        10,038,000    

7) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

7.1 แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 5         470,000         5          470,000         5          470,000         15        1,410,000       

     ภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

7.2 แนวทางการพัฒนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเก่ียว 10        2,575,000       10        2,575,000       10        2,575,000       30        7,725,000       

    กับระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและการปองกันปราบปราม

    การทุจริตภาครัฐ

7.3 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 42        9,650,300       35        55,356,700     23        3,427,070       100       68,434,070     

รวม 57       12,695,300    50        58,401,700    38        6,472,070      145      77,569,070    

รวมท้ังสิ้น 263     240,341,419   230      176,972,159  197      127,562,514  690      544,876,092  
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ยุทธศาสตรท่ี  1 
- การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน   
  การดําเนินงาน 
            1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
            1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน  

 

 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนชมรมขาราชการ เพ่ือสนับสนุนและอุดหนุน อุดหนุนดานงบประมาณแกชมรม 50,000      50,000      50,000      กลุมชมรมและสมาคมสามารถ งานธุรการ

เกษียณ งบประมาณแกชมรมขาราชการ ขาราชการเกษียณ ดําเนินการบริหาร สํานักปลัดฯ

เกษียณ จัดการท่ีดีข้ึน

2 โครงการอุดหนุนก่ิงกาชาด เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ท่ี สนับสนันงบประมาณในการจัดกิจกรรม 10,000      10,000      10,000      ประชาชนไดรับการ งานธุรการ

อําเภอบานไผ เปนสาธารณประโยชนแก ท่ีเปนสาธารณประโยชนของก่ิงกาชาด บริการดานสาธารณะ สํานักปลัดฯ

ประชาชนท่ัวไป อําเภอบานไผ จากหนวยงานของรัฐ

 

3 โครงการสงเสริมประชาธิปไตยและ เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี  -จัดอบรมใหความรูแกประชาชน 30,000      30,000      30,000       -ประชาชนมีความรูเก่ียวกับ งานนิติการ

กฎหมายควรรู ความรูเก่ียวกับกฏหมายท่ัวไป ในเขตเทศบาล เมืองบานไผ กฏหมายท่ีจําเปนในชีวิต กองวิชาการฯ

และเผยแพรสงเสริมสนับสนุน ประจําวัน

ประชาธิปไตยและกฏหมายควรรู

ตลอดจนจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

4 โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรู  -เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสําหรับบุคคล  -จัดหองประชุมของสภาเด็กและเยาวชน 50,000      -           -            - เยาวชนและประชาชนในเขต กอง

เทศบาลเมืองบานไผ ท่ัวไปไดใชบริการ  -จัดท่ีทําการของศูนยเยาวชน 30,000      เทศบาลเมืองบานไผมีสถานท่ี การศึกษา

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ  -จัดซื้อโตะสําหรับน่ังอานหนังสือ 25,000      ไดศึกษาหาความรู

 -เพ่ือสงเสริมและพัฒนาดานความรู  -ติดต้ังเครื่องปรับอากาศจํานวน 3 เครื่อง 60,000      

ใหกับประชาชนในเขตเทศบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลเมืองบานไผ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

5 โครงการคายพัฒนาศักยภาพผูนํา คัดเลือกตัวแทนนักเรียน โรงเรียน  -นักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000  -สภาเด็กและเยาวชนไดแสดง กอง

สภาเด็กและเยาวชนกาวสูประชาคม ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เมืองบานไผ ออกทางดานรางกาย อารมณ การศึกษา

อาเซี่ยน เทศบาลเมืองบานไผ เพ่ือเปนคณะกรรมการสภาเด็กและ สติปญญาและมีความเปน

เยาวชนและจัดเขาคายพัฒนาศักย ผูนํา

ภาพผูนําใหกับคณะกรรมการสภา

เด็กและเยาวชน

6 อุดหนุนโครงการสนับสนุนและสงเสริม  - เพ่ือชวยเหลือดานงบประมาณ  - สนับสนุนงบประมาณใหแกอําเภอ 30,000 30,000 30,000  - ประชาชนไดรับการชวยเหลือ กอง

กิจกรรมเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน ในการสงเคราะหและบรรเทาทุกข บานไผ  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน จากภาครัฐอยางท่ัวถึง สวัสดิการฯ

แกราษฎรท่ีประสบสาธารณภัยตางๆ ของเหลากาชาดจังหวัดขอนแกน

 

7 อุดหนุนโครงการสนับสนุนวันสตรี  - เพ่ือเปนคาดําเนินการในวันสตรี  - สนับสนุนงบประมาณใหแกกลุม 10,000 10,000 10,000  - ใหประชาชนตระหนักถึง กอง

สากลโลก สากลโลก เครือขายองคกรสตรีอําเภอบานไผ ความสําคัญของสตรี สวัสดิการฯ

8 โครงการเสริมสรางพัฒนาประสิทธิภาพ  - เพ่ือเปนการประสานงานถาย  - จัดประชุม อบรม สมาคมฌาปนกิจ 30,000 30,000 30,000  - ใหประชานไดมีสวนรวมใน กอง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหในเขต โอนงานจากสวนกลางสูทองถ่ิน สงเคราะหท่ีอยูในความรับผิดชอบของ การใหความชวยเหลือความเปน สวัสดิการฯ

เทศบาลเมืองบานไผ อยางมีประสิทธิภาพและเปนการ เทศบาลเมืองบานไผ อยูข้ันพ้ืนฐานในชุมชนเพ่ือพ่ึง

ทํางานรวมกันในเชิงบูรณาการ ตนเองได

ของภาครัฐ  เอกชน  และประชาชน

9 โครงการสงเสริมการพัฒนาทองถ่ิน

ภาคชุมชน

-เพ่ือใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ

แสดงความเห็นในการบริหาร

จัดการทองถ่ิน

-ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

ท้ัง ๒๖ ชุมชน

     130,000      130,000      130,000 -ประชาชนมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการดําเนินงานทองถ่ิน

กองสวัสดิการ

สังคม
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 ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน
แนวทางการพัฒนาท่ี 1.1 สงเสริมใหองคกรชุมชนมีความเขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น

เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

-เพ่ือรับทราบขอมูลขาวสารจาก

เบื้องลางสูเบื้องบน

- เกิดการเสนอแนวทางจาก

ชุมชนท่ีมีสูทองถ่ิน

-เพ่ือเปนชองทางเลือกตั้งของ

ประชาชนทุกคนไดมีสวนรวมในการ

สะทอนการทํางานของทองถ่ิน

มีตูรับความคิดเห็นในชุมชน

10 โครงการอุดหนุนกลุมสตรีในเขต  -เพ่ือใหกลุมสตรีไดมีสวนรวมใน  -สตรีในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 10,000      10,000      10,000       -สตรีเกิดการมีสวนรวมในการ กอง

เทศบาลเมืองบานไผ การแสดงความเขมแข็ง ท้ัง 26 ชุมชน แสดงความเขมแข็ง สวัสดิการฯ

515,000 350,000 350,000รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาท่ี 1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม  - เพื่อสรางแหลงอาหารใหชุมชน  - ชุมชนที่มีความพรอมรวมโครงการ 100,000 100,000 100,000  - ประชาชนในชุมชนไดรับ กองสวัสดิการฯ

ไดอยางยั่งยืน และสรางจิตสํานึก ทั้ง  26  ชุมชน ประโยชนจากผลผลิตในรูปแบบ

ใหประชาชนรักการเพาะปลูก ยั่งยืน และเกิดความรักสามัคคี

เล้ียงสัตวในเชิงเศรษฐกิจพอเพียง ในการรวมกิจกรรมดานการ

และเสริมสรางอนุรักษสภาวะ เพาะปลูกและเล้ียงสัตวตาม

แวดลอมที่ยั่งยืน ภูมิปญญาทองถิ่น และเปนการ

รักษาส่ิงแวดลอมภายในชุมชน

เกิดการอยูกินแบบผาสุข

100,000 100,000 100,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี  2 

- การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู  
  มีส่ิงแวดลอมท่ีดี 
            2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  
                 สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และ 
                 การจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม 
            2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาค 
                  สวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความ 
                  ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนใน 
                  ทองถ่ิน  
            2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 
                  และสถานศึกษา  
            2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 
                  ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 
 



ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจัดทําปายถนน ซอย  - เพ่ืออํานวยความสะดวก  -จัดทําปายบอกชื่อซอยชุมชนในเขต 170,000         170,000       170,000         -ประชาชนไดรับประโยชน สํานักปลัดฯ

ชุมชนตางๆ ภายในเขตเทศบาล ในการสัญจรไป-มาในชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ ในการสัญจรไป-มา

เมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผ  - ปรับปรุงปายชื่อบอกทิศทางและสถานท่ี  -ประชาชนไดรับความสะดวก

สําคัญๆภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ในการติดตอสถานท่ีตาง ๆ 

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเร่ิมจาก -                -              2,065,400      - ระบบการระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ซอยย่ิงยง-หนองลุมพุก ชวงท่ี 2 ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ชวงท่ี 1 ไปทางทิศเหนือ กอสรางทอระบายน้ํา และลดปญหาน้ําทวมขัง

(ชุมชนหนองลุมพุก) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. สงกลิ่นเหม็น

ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 662.00 ม.

(ชุมชนหนองลุมพุก)

 - เพ่ือทําการขุดลอกลําหวยใหโครงการขุดลอกลําหวย ลําหวยจิก,  - ทําการขุดลอกลําหวยท้ังหมดท่ีอยูภายในเขต -                10,000,000   -               -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

สามารถระบายน้ํา เก็บกักน้ําและลําหวยยาง,ลําหวยนอย ภายในเขต เทศบาล จากลําหวย

เทศบาลท้ังหมด ปองกันน้ําทวม

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเร่ิม -                919,600       -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

ซอยเชื่อมถนนโพธ์ิกลาง-ถนนบานเกิ้ง ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา จากถนนโพธ์ิกลางไปทางทิศตะวันออกถึงถนน ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

ซอย 17 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน บานเกิ้ง ซอย 17 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ภัยในการสัญจรไป-มา

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางประมาณ 

380.00  ม.

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแจง-  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการปูผิวจราจรใหมทับหนาผิวจราจรเดิมดวย -                313,600       -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

สนิท ซอย 1 (ชุมชนกกแดง) พรอมใชงานได แอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 3.50 ม. ยาวประมาณ ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

309.00 ม. หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ีปูแอส ภัยในการสัญจรไป-มา

ฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,081.50 ตร.ม.

6 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเร่ิมจากซอยวัด -                261,000       -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

ซอยเลียบกําแพงวัดปาชัยวารินทร พรอมใชงานได ปาชัยวารินทรไปทางทิศตะวันออก หนา 0.15 ม. ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

(ชุมชนคลองชลประทาน) กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 150.00 ม. พ้ืนทางเดิม ภัยในการสัญจรไป-มา

บดอัดแนน หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 450.00

ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวางสภาพ

7 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเร่ิมจากโครงการ -                232,000       -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

ซอยสมานมิตร ชวงท่ี 2 (ชุมชนคลอง พรอมใชงานได เดิมไปทางทิศเหนือ หนา 0.15 ม. กวาง 2.50 ม. ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

ชลประทาน) ยาวประมาณ 159.00 ม. พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน ภัยในการสัญจรไป-มา

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 397.50 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา -                -              401,400         - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

ทอระบายน้ํา ซอยโนนเปอย มาตรฐานและสรางทอระบายน้ํา ซอยโนนเปอย โดยเร่ิมจากถนนเจาเงาะไปทาง ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

(ชุมชนเจาเงาะสัมพันธ) เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม ทิศใต ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 0.15 ม. กวาง ภัยในการสัญจรไป-มา

3.00 ม. ยาวประมาณ 90.00 ม. ชั้นพ้ืนทางลูกรัง

บดอัดแนนหนา 0.20 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอย

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.บอพัก ค.ส.ล. 

ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพัก 90.00 ม.
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

9 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยประปา 2 -                624,300       -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

แยกซอยประปา 2 ขางไทยประดิษฐ ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ําทวม (ขางไทยประดิษฐตัดเย็บ) โดยเร่ิมจากซอยประปา ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

ตัดเย็บ (ชุมชนซอยประปา) ขังและทําใหการระบายน้ําไดดีข้ึน 2 ไปทางทิศเหนือแยกไปทางทิศตะวันออกและ ภัยในการสัญจรไป-มา

ทิศตะวันตก ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40

ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาว

10 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเร่ิมจาก -                -              1,389,000      -ระบบระบายน้ําดีข้ึนและ กองชาง

ถนนหนองลุมพุก ซอย 4 ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ถนนหนองลุมพุกไปทางทิศใตถึงถนนหนองลุม- ลดปญหาน้ําทวมขัง สง

(ชุมชนหนองลุมพุก) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน พุกซอย 2 ทอระบายน้ําอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 กลิ่นเหม็น

ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาว

ประมาณ 574.00 ม.

11 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเร่ิมจาก -                -              2,184,000      -ระบบระบายน้ําดีข้ึน และ กองชาง

ถนนบานเกิ้ง ซอย 6 ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา เขตทางหลวงถนนมิตรภาพไปทางทิศตะวันตก ลดปญหาน้ําทวมขัง สง

(ชุมชนบานขาพัฒนา) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน ถึงถนนบานเกิ้ง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 กลิ่นเหม็น

นาด Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสอง

ขางยาวประมาณ 700.00 ม.

12 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเร่ิมจากถนน -                -              1,331,400      -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ขางศูนยวิทยาศาสตรเพ่ือการศึกษา มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง โพธ์ิชัยไปทางทิศตะวันออกถึงเขตรถไฟ ผิว ในการสัญจรผานไป-มา

(ชุมชนบานไผเกา) ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา จราจรหนา 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ

จราจร 634.00 ม. พ้ืนทางลูกรังบดอัดแนน หนา 0.20 ม.

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 1,902.00 ตร.ม.

ไหลทางลูกรังบดอัดแนนกวางตามสภาพ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(ชุมชนบานไผเกา)

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนหนอง- -                -              1,141,400      - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

ถนนหนองลุมพุก ซอย 11 ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ลุมพุกซอย 11 โดยเร่ิมจากสามแยกถนนหนอง- ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

(ชุมชนหนองลุมพุก) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน ลุมพุกไปทางทิศเหนือ ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัด ภัยในการสัญจรไป-มา

แรงชั้น 3 ขนาด  Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ

10.00 ม. พรอมรางวีท้ังสองขางยาวประมาณ 

360.00 ทอลอดถนน ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด

0.60 ม. ความยาว 14.00 ม. จํานวน 1 ชุด

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน -                -              1,778,400      - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

ถนนอินทกนก (ชุมชนแสงทองฯ) ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ําทวม อินทกนก โดยกอสรางตอจากโครงการเดิมไปทางทิศ ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

ขัง และทําใหการระบายน้ําดีข้ึน ตะวันออกถึงถนนประชุมธนสาร ทอ ค.ส.ล. อัด ภัยในการสัญจรไป-มา

แรงชั้น 3 ขนาด  Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ

10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ท้ังสองขางยาว

ประ-มาณ 570.00 ม.

15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือแกไขปญาหาน้ําทวม  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเร่ิมจาก -                -              780,000         ประชาชนไดประโยชนใน กองชาง

ถนนหนองลุมพุก ซอย 2 สามแยกถนนย่ิงยง-หนองลุมพุก ไปทางทิศตะวัน เร่ืองระบบระบายน้ําอยาง

(ชุมชนหนองลุมพุก) ตก กอสรางทอระบายน้ําอัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø ถาวร

0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมราง

วี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาว

ประมาณ 250.00 ม.

16 โครงการขยายเขตประปาภายในเขต  - เพ่ืออํานวยความสะดวกในการใช  - ขยายเขตประปาตามถนนและซอยตาง ๆ ท่ียัง 500,000         500,000       500,000         -ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

เทศบาล น้ําประปาในเขตท่ีไมมีระบบประปา ไมมีระบบจําหนายประปาภายในเขตชุมชน 26 ไดรับบริการอยางท่ัวถึง
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ชุมชน

17 โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะใน  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและ  - ขอขยายเขตไฟฟาสาธารณะตามถนนและซอย 500,000         500,000       500,000         -ประชาชนในเขตเทศบาล กองชาง

เขตเทศบาล ปลอดภัยแกประชาชนในการสัญจร ในเขตเทศบาล ไดรับบริการอยางท่ัวถึง

ในเวลากลางคืน

18 โครงการขยายผิวจราจรพรอมวางทอ  - เพ่ือขยายผิวจราจรใหมีพ้ืนท่ีใน  - ทําการทุบทางเทาและทอระบายน้ําเดิมแลวทํา -                -              490,000         ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ระบายน้ํา ถนนเจาเงาะสัมพันธดาน การสัญจรไดมากข้ึน พรอมวางทอ การกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง ในการสัญจรผานไป-มา

ทิศใต เร่ิมจากถนนสุขาภิบาล 8 ระบายน้ําใหไดมาตรฐานและระบาย 2.30-2.60 ม. ยาวประมาณ 131.00 ม. หรือ Ø 0.60 สะดวกและปลอดภัย 

ม. บอพัก ค.ส.ล. จํานวน 15 บอ ความยาวทอรวม

บอพักและคันหินยาวประมาณ 131.00 ม. ตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

19 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  - เพ่ือกอสรางรางระบายน้ําใหได  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ซอยภูกันทอง โดย -                -              575,900        ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ภูกันทอง (ชุมชนศาลเจา) มาตรฐาน และเพ่ือแกไขปญหาน้ํา เร่ิมจากถนนแจงสนิทไปทางทิศใต ทอ ค.ส.ล. ในการสัญจรผานไป-มา

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี  อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก สะดวกและปลอดภัย 

ระยะ 10.00 ม. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขาง ระบบระบายน้ําดีข้ึน ไม

ประมาณ 238.00 ม. เกิดน้ําทวมขัง

20 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. และทอ  - เพ่ือทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเร่ิมจากถนน -                -              479,100        ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ระบายน้ําถนนหนาชุมสาย พรอมวางทอระบายน้ําใหไดมาตร สุขาภิบาล 1 ไปทางทิศเหนือ หนาประมาณ 0.15 ในการสัญจรผานไป-มา

(ชุมชนตลาดสด 1,2,3) ฐานและระบายน้ําไดสะดวกข้ึน ม. กวางประมาณ 5.00 ม. ยาวประมาณ 53.00 ม. สะดวกและปลอดภัย 

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 265.00 ตร.ม. พ้ืน ระบบระบายน้ําดีข้ึน ไม

ทางเดิมบดอัดแนนพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เกิดน้ําทวมขัง

ทางเดิมบดอัดแนนพรอมวางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เกิดน้ําทวมขัง

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักท้ังสองขางประมาณ 106.00 ม.

21 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. โดยเร่ิมจาก -                -              1,610,000     ประชาชนไดประโยชนใน กองชาง

แยกถนนมิตรภาพ ดานทิศตะวันออก ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร ซอยแยกมิตรภาพไปทางดานทิศตะวันออกขาง การสัญจรผานไป-มา

ขางโรงแรมออเรจนอินท ผานไป-มา โรงแรมออเรจนอินท ทําการกอสรางผิวจราจร

ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ

700.00 ม. พ้ืนทางเดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพหรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 

2,800 ตร.ม.

22 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยทําการกอสรางเร่ิมจากถนน ค.ส.ล. เดิมไป -                3,442,800     -               -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ทอระบายน้ําถนนเจริญสุข 1 (โนน- ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร ทางทิศใตผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง 4.00 ในการสัญจรผานไป-มา

สวางเชื่อมซอยศาลเจาดานหลัง ผานไป-มา ม. ยาวประมาณ 406.00 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไม สะดวกและปลอดภัย 

โรงเรียนกรุณาศึกษา) นอยกวา 1,624.00 ตร.ม. พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน ระบบระบายน้ําดีข้ึน ไม

(ชุมชนซอยศาลเจา) พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 เกิดน้ําทวมขัง

ขนาด Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสอง

ขางยาวประมาณ 812.00 ม.

23 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - ทําใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน -                1,073,200     -              ระบบระบายน้ําดีข้ึนน้ําไม กองชาง

ถนนสมประสงคซอย 1 และกําจัดแหลงเพาะพันธุพาหะ สมประสงคซอย 1 โดยเร่ิมจากซอยศาลเจาไป ทวมขัง ประปชาชนปลอด

(ชุมชนสมประสงค) นําโรค ทางทิศเหนือ ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø ภัยในการสัญจรไป-มา

0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาว

ประมาณ 344.00 ม.
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

24 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบาย -                1,630,500     -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ทอระบายน้ําซอยแยกซอยศาลเจา ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร น้ําซอยแยกซอยศาลเจาดานทิศใต โดยเร่ิมจาก ในการสัญจรผานไป-มา

ดานทิศใต (ซอยหนาบานพอสี) ผานไป-มา โครงการเดิมไปทางทิศใต ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา สะดวกและปลอดภัย 

(ชุมชนซอยศาลเจา) 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ความยาวประมาณ ระบบระบายน้ําดีข้ึน ไม

237.00 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา เกิดน้ําทวมขัง

711.00 ตร.ม. พ้ืนทางลูกรังบดอัดแนนหนา

0.20 ม. พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัด

แรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก

ระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว

ทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 474.00 ม.

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการปูผิวจราจรใหมทับหนาผิวจราจรเดิมดวย -                290,000       -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

โพธ์ิชัย-มิตรภาพ (ชุมชนบานไผเกา) พรอมใชงานได แอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ ในการสัญจรผานไป-มา

250.00 ม. หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ีปูแอส สะดวกและปลอดภัย

ฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,000.00 ตร.ม.

26 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือกอสรางรางระบายน้ําใหได  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยขาง 939,200         -              -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยขางคริสตจักร (ชุมชนศรีหมอน) มาตรฐานและเพ่ือแกไขปญหา คริสตจักร โดยเร่ิมจากสี่แยกคริสตจักรไปทาง ในการสัญจรผานไป-มา

น้ําทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี ทิศตะวันตกถึงลํารางสาธารณะขางทางรถไฟ สะดวกปลอดภัย ระบบ

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด ระบายน้ําดีข้ึนไมเกิดน้ํา

Ø 1.00 ม. บอพัก ค.ส.ล. พรอมฝาตะแกรงเหล็ก ทวมขัง

ทุกระยะ 10.00 ม. ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 142.00 ม. พรอมกอสรางถนน ค.ส.ล.

หลังทอระบายน้ํา ผิวจราจรหนา 1.50 ม. ยาวประ-
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

มาณ 142.00 ม. พ้ืนทางลูกรังบดอัดแนน หนา

0.20 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 183.00 ตร.ม.

27 โครงการกอสรางไฟฟาแสงสวางถนน  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและปลอด  - โดยทําการกอสรางปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ 1,000,000       -              -               ประชาชนไดรับบริการ กองชาง

แจงสนิทจากสามแยกถนนสมหวัง- ภัยแกประชาชนในการสัญจรในเวลา ถนนแจงสนิทจากสามแยกถนนสมหวัง-สังวาล อยางท่ัวถึง

สังวาล ถึงสี่แยกโรงพยาบาลบานไผ กลางคืน ถึงสี่แยกโรงพยาบาลบานไผ

28 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือกอสรางรางระบายน้ําใหได  -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนน -                788,900       -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยเชื่อมถนนบานเกิ้งซอย 19 เชื่อม มาตรฐานและเพ่ือแกไขปญหาน้ํา บานเกิ้งซอย 19 เชื่อมถนนเอี่ยมไพบูลย โดยเร่ิม ในการสัญจรผานไป-มา

เอี่ยมไพบูลย (ฃุมชนปอบิด) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี จากถนนบานเกิ้งซอย 19 ไปทางทิศเหนือถึงถนน สะดวกปลอดภัย ระบบ

เอี่ยมไพบูลย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําดีข้ึนไมเกิดน้ํา

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทวมขัง

ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 326.00 ม.

29 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  - เพ่ือกอสรางรางระบายน้ําใหได  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยแยกซอย -                -              459,800        ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

แยกซอยประปา 2 ดานทิศใต มาตรฐานและเพ่ือแกไขปญหาน้ํา ประปา 2 โดยเร่ิมจากซอยประปา 2 ไปทางทิศใต ในการสัญจรผานไป-มา

(สุดซอยประปา 2) (ชุมชนประปา) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดี ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 สะดวกปลอดภัย ระบบ

ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. ระบายน้ําดีข้ึนไมเกิดน้ํา

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสอง ทวมขัง

ขางยาวประมาณ 190.00 ม. รายละเอียดตามแบบ

แปลนทางเทศบาลกําหนด

30 โครงการปรับปรุงผิวจราถนนบานเกิ้ง  - เพ่ือปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการปรับปรุงผิวจราจร โดยดําเนินการปูผิว -                142,680       -               -ประชาชนท่ีสัญจรผาน กองชาง

ซอย 19 พรอมใชงานไดดังเดิม จราจรใหมทับหนาผิวจราจรเดิมดวยแอสฟลทติก ไป-มา เกิดความปลอดภัย

คอนกรีตกวาง 4.10 ม. ยาวประมาณ 120.00 ม. ในการใชรถใชถนน
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ีปูแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 492.00 ตร.ม.

31 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. เร่ิมจากซอย -                35,000         -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

แยกถนนศรีชมมอญ 1 ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร แยกถนนศรีชมมอญ 1 ไปทางทิศตะวันตก ผิว ในการสัญจรผานไป-มา

ผานไป-มา จราจร ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม. ยาวประมาณ 24.00

ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา

60.00 ตร.ม. พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูก

รังกวางตามสภาพ

32 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเทา  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยเร่ิมจากสี่แยกถนนแจงสนิทตัดกับสี่แยก 3,677,000       -              -               -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ถนนเจนจบทิศ ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร ถนนสุขาภิบาล 2 (สี่แยกโรงพยาบาล) ไปทาง ในการสัญจรผานไป-มา

ผานไป-มา ทิศเหนือตามถนนเจนจบทิศ รุดแนวเขตเทศบาล

โดยทําการปรับปรุงคันหิน-ทางเทา ท้ังสองขาง

พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 5,600 ตร.ม.

33 โครงการปรับปรุงคันหิน-ทางเทา  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยเร่ิมจากสี่แยกถนนเจนจบทิศตัดถนน 525,285         -              -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ถนนราชนิกูล ปลอดภัยและสะดวกแกการสัญจร สุขาภิบาล 2 ไปดานทิศตะวันตกสิ้นสุดวงเวียน ในการสัญจรผานไป-มา

ผานไป-มา น้ําพุ โดยทําการปรับปรุงคันหิน-ทางเทา ถนน

ราชนิกูลท้ังสองขาง พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 800 ตร.ม

34 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและกอ  - โดยเร่ิมจากถนนประชาอุทิศ 1 ไปทางทิศตะวัน- 1,647,280       -              -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ทอระบายน้ําถนนประชาอุทิศ 2 สรางถนนใหไดมาตรฐาน ตกเลี้ยวขวาไปทางทิศเหนือถึงท่ีดินสนามกีฬา ในการสัญจรผานไป-มา

(ชุมชนโนนสวรรค) ทําการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 ม. สะดวกและปลอดภัย 

ยาวประมาณ 26.00 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ระบบระบายน้ําดีข้ึน ไม

ไมนอยกวา 78.00 ตร.ม. พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน เกิดน้ําทวมขัง

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพพรอมทอระบายน้ํา
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.

ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 662.00 ม.

35 โครงการกอสรางปรับปรุงไฟฟา  - เพ่ืออํานวยความสะดวกและ  - โดยทําการกอสรางปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ 3,200,000       -              -               -ประชาชนไดรับบริการ กองชาง

สาธารณะถนนเจนจบทิศตลอดสาย ปลอดภัยแกประชาชนในการสัญจร ถนนเจนจบทิศตลอดสาย อยางท่ัวถึง

ในเวลากลางคืน

36 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเร่ิมจากถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ไปทาง 337,680         -              -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

เลียบกําแพงวัดคุมจัดสรร มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ทิศเหนือ (ซอยตัน) โดยทําการกอสรางผิวจราจร ในการสัญจรผานไป-มา

(ดานทิศตะวันออก) ปลอดภัย ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.50 ม. ยาวประมาณ 134.00 ม.

หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 603.00

ตร.ม. พ้ืนทางเดิมลูกรังบดอัดแนน ไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพ

37 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนราษฎร 967,000         -              -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ถนนราษฎรธุรกิจและถนนสมาสบํารุง ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ําทวม ธุรกิจและถนนสมาสบํารุง โดยเร่ิมจากบริเวณ น้ําไมทวมขัง ประชาชน

(ชุมชนตลาด 123) ขัง และทําใหการระบายน้ําไดดีข้ึน หนาตลาดสดเทศบาล 1 ไปทางทิศเหนือเลี้ยวขวา ปลอดภัยในการสัญจรผาน

ปตามถนนสมาสบํารุงถึงถนนสุขาภิบาล 2 โดย ไป-มา

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด

Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอม

ฝาตะแกรงเหล็ก ความยาวทอรวมบอพัก 185.00 ม.

พรอมปูแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม

หนาเฉลี่ย 0.05 ม. กวาง 10.50 - 12.30 ม. ยาว

ประมาณ  150.00  ม. หรือพ้ืนท่ีลาดยาง

ไมนอยกวา 1,692.00 ตร.ม.

38 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง  -โดยกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแจงสนิทซอย3 211,680         -              -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ถนนแจงสนิท ซอย 3 (ชุมชนกกแดง) ฝงตะวันออกโดยเร่ิมจากถนนแจงสนิทไปทางใต น้ําไมทวมขัง ประชาชน
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น  ขนาด  Ø  ปลอดภัยในการสัญจรผาน

0.40  ม.บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10  ม. พรอมรางวี ไป-มา

ค.ส.ล.  ความยาวบอพัก  ยาวประมาณ 176.00  ม.

39 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพ่ือสะดวกในการใชว่ิงออกกําลัง  - โดยกอสรางเร่ิมจากถนน ค.ส.ล. เดิมไปทาง -                378,100       -              ประชาชนไดใชประโยชน กองชาง

รอบสระสวรรค กายรอบสระสวรรค ทิศตะวันตกเลี้ยวขวาไปบรรจบถนน ค.ส.ล. ในการออกกําลังกาย และ

เดิม กอสรางผิวจราจร หนา 0.15 ม. กวาง พักผอน

2.50 ม. ยาวประมาณ 259.00 ม. หรือพ้ืนท่ี

ค.ส.ล. ไมนอยกวา 674.50 ตร.ม. พ้ืนทางเดิม

บดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

ยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 48.00 ม.

40 โครงการกอสรางทอระบายน้ําถนน  - เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - โดยเร่ิมจากถนนโพธ์ิกลางไปทางทิศตะวันตก -                1,235,500     -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

โพธ์ิกลาง ซอย 1 (ฃุชนโพธ์ิสวรรค) ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม. บอพัก น้ําไมทวมขัง ประชาชน

ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ ปลอดภัยในการสัญจรผาน

รวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 396.00 ม. ไป-มา

41 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเร่ิมจากถนนโพธ์ิกลาง ซอย 1 ไปทางทิศใต -                870,000       -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ทอระบายน้ํา ซอยเชื่อมถนนโพธ์ิกลาง พรอมใชงานได ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ยาว ในการสัยจรผานไป-มา

ซอย 1 ถนนหนาวัดโพธ์ิกลาง ประมาณ 87.00 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา สะดวกและปลอดภัย 

261.00 ตร.ม. พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน พรอม มีระบบระบายน้ําท่ีดีข้ึน

กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด

Ø 0.60 ม. บอพักทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขาง

ยาวประมาณ  232.00 เมตร

42 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยก - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยกอสรางเร่ิมจากถนนอี่ยมไพบูลย ซอย 3 -                -              198,500        ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ถนนเอี่ยมไพบูลย ซอย 3 มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ไปทางทิศตะวันออก กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ในการสัญจรผานไป-มา

(ดานทิศตะวันออก) ปลอดภัย หนา 0.15 ม. กวาง 2.50 ม. ความยาวประมาณ
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

136.00 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 340.00

ตร.ม. พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ

43 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ถนน  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยกอสรางเร่ิมจากถนนศรีบุญเรืองไปทางทิศ -                -              201,500        ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ศรีบุญเรือง ซอย 1 มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ตะวันตกผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง 2.50 ในการสัญจรผานไป-มา

ปลอดภัย ม. ความยาวประมาณ 138.00 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.

ไมนอยกวา 345.00 ตร.ม. พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

44 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ซอย  - เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - โดยเร่ิมจากซอยศาลเจาไปทางทิศใต ทําการ -                -              750,200        ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

แยกซอยศาลเจาท่ี 2 กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด ในการสัญจรผานไป-มา

Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอม

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขาง

ยาวประมาณ 310.00 เมตร

45 โครงการจัดซื้อชั้นวางรองเทา  - เพ่ือกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเร่ิมจากซอยศาลเจาไปทางทิศตะวันตก -                -              703,000        ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ทอระบายน้ําซอยแยกซอยสาลเจาท่ี 1 พรอมใชงาน (ซอยตัน) ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 4.00 ม. ยาว ในการสัญจรผานไป-มา

ประมาณ 93.00 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนทางลูกรังบด สะดวกและปลอดภัย

อัดแนน หนา 0.20 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอย ระบบการระบายน้ําดีข้ึน

กวา 372.00 ตร.ม. พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก

ระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอ

รวมบอพักท้ังสอง ยาวประมาณ 186.00 ม.

46 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางระบายน้ําใหได  - โดยเร่ิมจากหนองลุมพุกไปทางทิศเหนือ ถึง -                571,000       -               -ระบบการระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ถนนหนองลุมพุก ซอย 3 มาตรฐานเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง ถนนหนองลุมพุก ซอย 10 ทําการกอสรางทอ และลดปญหาน้ําทวมขัง

และทําการระบายน้ําไดดีข้ึน ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. สงกลิ่นเหม็น
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี

ค.ส.ล. ความยาวทอบอพักท้ังสองสองขางยาว

ประมาณ 236.00 ม.

47 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรให  - โดยเร่ิมจากแยกถนนผังเมือง สาย ข9 ไปทาง -                135,000       -               -ประชาชนไดประโยชน กองชาง

ศรีรัตน ไดมาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน ทิศตะวันตกเฉียงใต ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 1.50 ม. ในการสัญจรผาน ไป-มา

อยางปลอดภัย ยาวประมาณ 150.00 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนทางเดิม

บดอัดแนน หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 225.00

ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

48 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได  - โดยเร่ิมจากถนนย่ิงยง-หนองลุมพุก ไปทาง -                330,600       -               -ประชาชนไดประโยชน กองชาง

บอตกปลา มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง ดานทิศตะวันออก ผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 3.00 ม. ในการสัญจรผาน ไป-มา

ปลอดภัย ยาวประมาณ 190.00 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนทางเดิม

บดอัดแนน หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 570.00

ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

49 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - เพ่ือกอสรางผิวจราจรใหมีสภาพ  - โดยเร่ิมจากทอระบายน้ําเดิมไปทางทิศเหนือ -                1,302,000     -               -ประชาชนไดประโยชน กองชาง

ทอระบายน้ําถนนเอี่ยมประเสริฐ ซอย พรอมใชงานได ถนนทองประเสริฐ ซอย 2 ทําการกอสรางทอ ในการสัญจรผาน ไป-มา

1 (ชวงท่ี 2) ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. สะดวกและปลอดภัย

บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ระบบระบายน้ําดีข้ึน

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขาง ยาว

ประมาณ 474.00 ม. พรอมกอสรางถนน ค.ส.ล.

กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ 89.00 ม. หนา 0.15 ม.

พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอย

กวา 267.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

50 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - โดยเร่ิมจากสามแยกถนนสุมนามัยไปทางทิศ 411,000         -              -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ถนนเลียบทางรถไฟ ปลอดภัย และสะดวกในการสัญจร ใต โดยทําการซอมสรางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต ในการสัญจรผาน ไป-มา
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ผาน ไป-มา (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ขนาดผิว

จราจรกวาง 5.00 ม. ความยาว 196.00 ม.

  หนา 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ีปูแอสฟลทติกคอนกรีต

ไมนอยกวา 980.00 ตร.ม.

51 โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนนอยาง  - ชวงท่ี 1 โดยทําการกอสรางถนนประพัทธพัฒนา 1,435,000       -              -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ถนนประพัทธพัฒนา ปลอดภัย และสะดวกในการสัญจร โดยเร่ิมจากแยกถนนสุขาภิบาล 2 ไปทางทิศตะวัน ในการสัญจรผาน ไป-มา

ผาน ไป-มา ตกจนถึงสามแยกถนนแจงสนิท โดยทําการซอม

สรางผิวแอสฟลทติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement

In-Place Recycling) ขนาดกวาง 10.00 ม. ยาวประ

มาณ 291.00 ม. หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพ้ืนท่ีปู

แอสฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 2,910.00 ตร.ม.

พรอมตีเสนจราจร

 ชวงท่ี 2 โดยทําการกอสรางเร่ิมจากแยกถนน

ประพัทธพัฒนาไปทางทิศใตถึงสามแยกถนน

สุขาภิบาล 1 โดยทําการซอมสรางผิวแอสฟลทติก

คอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)

ขนาดกวาง 10.00 ม. ยาวประมาณ 58.00 ม. หนา

ประมาณ 0.05 ม.หรือพ้ืนท่ีปูแอสฟลทติกคอนกรีต

ไมนอยกวา 580.00 ตร.ม. พรอมตีเสนจราจร

52 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนน  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกซอยขา - -                68,900         -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ค.ส.ล.ซอยแยกซอยขาราชการ อยางปลอดภัย และสะดวกใน ราชการ ดานทิศตะวันตก โดยเร่ิมจากซอยขาราชการ ในการสัญจรผาน ไป-มา

ดานทิศตะวันตก(ชุมชนเจาเงาะ) การสัญจร ผาน ไป-มา ไปทางทิศตะวันตก โดยทําการกอสรางผิวจราจร 

ค.ส.ล. กวาง 2.50 เมตร ยาวประมาณ 53.00 เมตร
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แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

 หนา  0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา

 132.50 ตารางเมตร พ้ืนทาง เดิมบดอัดแนน

 ไหลทางลูกรัง กวางตามสภาพ

53 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนน  - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนน  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนนเจาเงาะ -                346,000       -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

ค.ส.ล.ซอยแยกถนนเจาเงาะ อยางปลอดภัย และสะดวกใน ดานทิศใต  โดยเร่ิมจากถนนเจาเงาะไปทางทิศใต สะดวกในการสัญจร

ดานทิศใต(ชุมชนเจาเงาะ) การสัญจร ผาน ไป-มา โดยทําการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. กวาง 2.00 เมตร ผาน ไป-มา และมีระบบ

ยาวประมาณ 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ ระบายน้ํา ปองกันน้ํา

พ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา  200.00  ตารางเมตร ทวมขัง

พ้ืนทางเดิม บดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวางตาม

สภาพพรอมกอสราง ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง

ชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 เมตร บอพักค.ส.ล. ทุกระยะ 

10.00 เมตร ความยาวทอรวมบอ พักยาวประมาณ

100.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

54 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.ถนนโพธ์ิชัย -                2,787,600     -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถนนโพธ์ิชัยเชื่อมทอระบายน้ํา  - เพ่ือเพ่ิมเสนทางคมนาคม เชื่อมทอระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล สะดวกในการสัญจร

โรงเรียนเทศบาล ชวงที่ 1 โดยเร่ิมจากสี่แยกหลังสํานักงานไฟฟา ผาน ไป-มา และมีระบบ

ไปทาง ทิศเหนือถึงสามแยกทาง เขาโรงเรียน - ระบายน้ํา ปองกันน้ํา

เทศบาลทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรง ทวมขัง

ชั้น 3 ขนาด  Ø 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 

10.00 เมตร ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขาง 

ยาวประมาณ 276.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ชวงที่ 2 โดยเร่ิมจากสามแยกทางเขาโรงเรียน -

เทศบาลไปเชื่อมตอทอระบายน้ําโรงเรียนเทศบาล
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แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 

ขนาด Ø 1.00 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม.

ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 423.00 เมตร 

พรอมรางวี ค.ส.ล.

55 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอ - เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.โดยเร่ิมจากถนนบาน 640,000         -              -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

ระบายน้ําถนนบานเกิ้ง ซอย 5 เกิ้งไปทางดานทิศตะวันตก ถึงถนนศรีบุญเรือง ผิว สะดวกในการสัญจร

(ชุมชนบานขาพัฒนา) จราจรหนา 0.15 เมตร กวาง 3.00 เมตร ยาวประมาณ ผาน ไป-มา และมีระบบ

102.00 เมตรพ้ืนทางเดิมบดอัดแนนหรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. ระบายน้ํา ปองกันน้ํา

ไมนอยกวา 306.00 ตารางเมตรพรอมวางทอ ค.ส.ล. ทวมขัง

อัดแรง ชั้น 3 ขนาด Ø0.40 เมตรบอพัก ค.ส.ล.ทุก

ระยะ10.00 เมตรพรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวม

บอพักท้ัง  2 ขาง ยาวประมาณ  204.00  เมตร

56 โครงการจางศึกษาออกแบบปรับปรุง  - ศึกษาออกแบบและประมาณราคา ไดแบบแปลนการกอสรางและประเมินราคางาน 500,000         -              -               มีศึกษาออกแบบและ กองชาง

ภูมิทัศนลําหวย งานระบบปองกันตลิ่งฝายกั้นน้ําและ ระบบปองกันตลิ่งฝายกั้นน้ํา และงานปรับปรุงภูมิ ประมาณราคางานระบบ

งานปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย ทัศนลําหวยรายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล ปองกันตลิ่งฝายกั้นน้ําและ

กําหนด ปรับปรุงภูมิทัศนลําหวย

57 โครงการกอสรางผิวจราจรแอสฟลทติก - เพ่ือใหประชาชนไดใชถนน  - ทําการร้ือถอนผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต -                -              30,000,000    ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

คอนกรีต พรอมกอสรางรางระบายน้ํา อยางปลอดภัยและสะดวกในการ  Place Recycing  กวาง  11.00 ม.  ยาว  390.00 ม.  และความสะดวกในการ

ค.ส.ล.และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. และ สัญจร ผาน ไป - มา มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา  4,290  ตร.ม.  และปูยาง สัญจรผานไป-มา และมี

ขยายความกวางสะพาน ค.ส.ล. ถนน ปูยางแอสฟลทติกคอนกรีตไหลทางสองฝงกวาง ระบบระบายน้ํา

แจงสนิท (บานไผ -บรบือ) 2.50  ม.ยาว  390.00 ม. หนา  0.05  ม.  มีพ้ืนท่ีปูยาง เพ่ือปองกันน้ําทวม

ไมนอยกวา  1,950  ตร.ม.  พรอมตีเสนจราจร  ติดต้ัง 

ไฟฟาสาธารณะ และกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 

 อัดแรงชั้น  3  ขนาด  Ø 1.00  ม.  บอพัก  ค.ส.ล.  

ทุกระยะ  10.00 ม.  พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาว
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แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ทอระบายน้ํารวมบอพักท้ังสองฝงยาว  780  ม.  

และขยายสะพานขามลําหวยทราย  กวาง

ขางละ  5.50 ม.  ยาว  35.00  ม.  รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

58 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอม เพ่ือกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.โดยเร่ิมจากถนน 1,375,000       -              -              ระบบระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ทอระบายน้ําซอยเชื่อม ถนนประเสริฐ วางทอระบายน้ําใหไดมาตราฐาน ประเสริฐแกวอุทิศไปทางทิศตะวันออกถึงซอย น้ําไมทวมขัง ประชาชน

แกวอุทิศ - ซอยสุขสําราญ และระบบระบายน้ําสะดวกย่ิงข้ึน สุขสําราญ ผิวจราจรค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง  สัญจรไปมาสะดวก

5.00 เมตร ความยาวประมาณ  191.00  เมตร  

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 955.00ตร.ม. พ้ืนท่ี

ทางเดิมบดอัดแนนพรอมกอสรางทอ ค.ส.ล.อัดแรง

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

10.00 เมตรและรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพัก

ท้ังสองขางยาวประมาณ 382.00 เมตร รายละเอียด

ตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

59 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ถนน แกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนโพธ์ิชัย 1,095,000       -              -              ระบบระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

โพธ์ิชัยมิตรภาพ  ซอย 1 มิตรภาพ ซอย 1  โดยเร่ิมจากถนนโพธ์ิชัยมิตรภาพ น้ําไมทวมขัง ประชาชน

ไปทางทิศใตใชทอ  ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3  ขนาด Ø สัญจรไปมาสะดวก

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ  10.00 เมตร  

พรอมรางวี  ค.ส.ล. รวมความยาวทอและบอพัก

ท้ังสองขางยาวประมาณ 476.00 เมตร

60 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสราง ทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ถนนโพธ์ิชัย 295,000         -              -              ระบบระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ถนนโพธ์ิชัยมิตรภาพ ซอย 2 ค.ส.ล. เพ่ือใหระบบระบายน้ําดีข้ึน มิตรภาพ ซอย 2 โดยเร่ิมจากถนนโพธ์ิชัยมิตรภาพไป และแกไขปญหาน้ําทวมขัง

ทางทิศใต  ทอ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น  3 ขนาด  Ø 0.40 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

เมตร บอพักค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี 

ค.ส.ล. รวมความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาว

ประมาณ  128.00  เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนเทศบาลกําหนด

61 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมรางเพ่ือทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมรางระบายน้ํา ค.ส.ล. 803,000         -              -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

ระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนโพธ์ิ พรอมทอระบายน้ํา เพ่ือใหระบบ รูปตัวยูโดยเริ่มจากถนนโพธ์ิชัยมิตรภาพ ซอย 1 ไปทาง สะดวกในการสัญจรไป-มา

ชัยมิตรภาพ ซอย 1 ถนนโพธ์ิชัยมิตรภาพระบายน้ําดีย่ิงข้ึน ทิศตะวันออกผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร กวาง

ซอย 2 (ขางขางหนา ผอ.สมจิตร) ประมาณ  2.00 เมตร ความยาวประมาณ  65.00 เมตร

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา  130.00 ตร.ม.พ้ืนทางเดิม

บดอัดแนนพรอมกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.รูปตัวยู

ขนาดกวาง 0.30 เมตร ลึก  0.30 - 0.50 เมตร พรอมฝา

ปดค.ส.ล.รวมความยาวรางระบายน้ําท้ังสองขางประมาณ

230.00  เมตร

62 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอ เพ่ือทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแกวทรานีชวงท่ี 2 โดย 3,764,000       -              -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

ระบายน้ํา ซอยแกวทรานี ชวงท่ี 2 พรอมทอระบายน้ํา เพ่ือใหระบบ เริ่มจากสามแยกซอยเชื่อมซอยแกวทรานี-ซอยอุตรนคร สะดวกในการสัญจรไป-มา

ระบายน้ําดีย่ิงข้ึน ไปทางทิศตะวันออก ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร 

กวาง 3.50 เมตร ยาวประมาณ 200.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี

ค.ส.ล.ไมนอยกวา  700.00 ตร.ม. พ้ืนท่ีทางลูกรังบดอัด

แนนหนาเฉลี่ย        เมตร พรอมกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล.เชื่อมซอยยิ่งยง - หนองลุมพุกใชทอ ค.ส.ล.อัดแรง

ชั้น 3 ขนาดØ 0.60 เมตร บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00

เมตรพรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ท้ังสองขางยาวประมาณ 1,054.00  เมตร

63 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแยก เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจร  - ทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล.โดยเริ่มจากถนนทอง 325,000         -              -              ประชาชนไดรับความ กองชาง
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ถนนทองประเสริฐ ซอย 13 ดาน ใหไดมาตราฐาน ประเสริฐ ซอย 13 ไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจร ค.ส.ล. สะดวกในการสัญจรไป-มา

ทิศตะวันตก หนา 0.15  เมตรกวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 

146.00 เมตร หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา  584.00 ตร.ม.

พ้ืนท่ีทางลูกรังบดอัดแนนหนา 0.20 เมตร ไหลทางลูกรัง

กวางขางละ 1.00 เมตร

64 โครงการกอสรางถนน ค.ส,ล. ถนน เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจร -โดยเร่ิมจากถนนทางเขาวัดปาชัยวารินทร ไปทาง -                1,650,000     -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

เลียบคลองชลประทาน  ใหไดมาตราฐาน ทิศตะวันออกกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15เมตร สะดวกในการสัญจรไป-มา

กวาง  4.00  เมตร  ยาวประมาณ  642.00  เมตร

พ้ืนทางลูกรังบดอัดแนนหนาเฉลี่ย  0.20  เมตร  

ถมดินคันทางบดอัดแนน  หนาเฉลี่ย  0.80  เมตร

พ้ืนท่ี ค.ส.ล.  ไมนอยกวา  2,568.00  ตารางเมตร

ไหลทางลูกรังกวางเฉลี่ยขางละ  1.50  เมตร

65 โครงการปรับปรุงผิวจราจร เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจร โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตทับผิว -                13,280,000   -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

ถนนเจนจบทิศ ใหไดมาตราฐาน จราจรเดิม(OVERAY)  โดยเร่ิมจากสี่แยกถนนมนตรี -  สะดวกในการสัญจรไป-มา

เจาเงาะไปทางทิศเหนือสุดเขตเทศบาล  กวางเฉลี่ย  

10.70 -11.70 เมตร  ความยาวรวม 3,976.00 เมตร

หรือรวมพ้ืนท่ีปูแอสฟลทติกท้ังหมด 46,094.00 ตร.ม.

66 โครงการบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ เพ่ือมีระบบบําบัดน้ําเสีย - กอสรางบึงประดิษฐบริเวณคูน้ําและลําหวยสาธารณะ -                500,000       -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ และประชาชนไดรับความสะดวก ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ สะดวกในการสัญจรไป-มา

67 โครงการกอสรางปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาด คากอสรางปรับปรุงภูมิทัศนพรอม 2,000,000       ประชาชนไดรับความ กองชาง

พรอมถมดินสวนสาธารณะชุมชน และสวยงาม ถมดินสวนสาธารณะชุมชนโนนสวาง สะดวกในการสัญจรไป-มา

โนนสวาง
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

68 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจร -โดยเร่ิมจากถนนสุมนามัยไปทางทิศใต ทําการ -                118,125       -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

ซอยแยกถนนสุมนามัย  ดานทิศใต ใหไดมาตราฐาน กอสรางถนน ค.ส.ล. กวาง 2.50 ม. ยาวประมาณ สะดวกในการสัญจรไป-มา

(ซอย ตัน) 90.00 ม. หนา 0.15 ม. พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน

หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 225.00 ตร.ม.  

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

69 โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได - ทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล.  -                225,750       -               -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยแยกถนนศรีบุญเรือง ซอย 3  มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง โดยเร่ิมจากถนนศรีบุญเรือง ซอย 3 ในการสัญจรผานไป-มา

ดานทิศใต หนา ห.จ.ก. บุญเจือ ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา ไปทางทิศใต ถึงถนนเลียบวัดโพธ์ิ

เฟอรนิเจอร (ชุมชนบานขา) จราจร กลาง ผิวจราจรกวาง  2.50 ม.  

ยาวประมาณ  172.00  ม.  

หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล. 

ไมนอยกวา  430.00  ตร.ม.  พ้ืนทาง

เดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ

70 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได - ทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล.  -                55,200         -               -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง โดยเร่ิมจากศรีชมมอญ  ซอย 1 ในการสัญจรผานไป-มา

ดานทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี  2 ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา ไปทางทิศตะวันออก  ผิวจราจรกวาง  

ขางบาน ส.ท. บุญเหลือ (ชุมชนบาน จราจร  2.50 ม.  ยาวประมาณ  42.00  ม.  

ไผเกา) หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.

ไมนอยกวา  105.00  ตร.ม.  พ้ืนทาง

เดิมบดอัดแนนไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ

71 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได - ทําการกอสราง ถนน ค.ส.ล.  -                82,700         -               -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ซอยแยก ซอยศรีชมมอญ มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง โดยเร่ิมจากศรีชมมอญ  ซอย 1 ในการสัญจรผานไป-มา

ดานทิศตะวันออก ซอยแยกท่ี  1 ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา ไปทางทิศตะวันออก  ผิวจราจรกวาง  

ตรงขามมัสยิด (ชุมชนบานไผเกา) จราจร  2.50 ม.  ยาวประมาณ  63.00  ม.  

 หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา  

157.50  ตร.ม.  พ้ืนทางเดิมบดอัดแนน

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ

72 โครงการกอสรางขยายผิวจราจร  - เพ่ือทําการกอสรางขยายผิวจราจร - ทําการขยายผิวจราจร  ค.ส.ล.  -                192,000       -               -ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ถนนเลียบวัดโพธ์ิกลาง (ชุมชนโพธ์ิ ใหไดมาตรฐาน ประชาชนไดใช โดยเร่ิมจากแยกตัดกับถนน โพธ์ิกลาง ในการสัญจรผานไป-มา

สวรรค) ถนนอยางปลอดภัย ซอย 1 /1 ไปทางทิศตะวันตก ถึง

สะพานขามลําหวยจิก  ผิวจราจรกวาง

เฉลี่ย 1.00 - 2.50 ม. ยาวประมาณ

209.00  ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนท่ี ค.ส.ล

ไมนอยกวา  365.75  ตร.ม.  พ้ืนทาง

เดิมบดอัดแนน

73 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -                -              1,642,500     ระบบระบายน้ําดีข้ึนน้ําไม กองชาง

ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 2 น้ําและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ถนนเจริญสุข โดยเร่ิมจากถนนโนนสวาง ทวมขัง ประชาชนปลอดภัย

ไปทางทิศตะวันออก ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในการสัญจรไป-มา

อัดแรงชั้น 3 ขนาด f 0.40 ม. บอพัก

ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี 

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขาง

ยาวประมาณ 714.00 ม.

74 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -                1,012,000     -              ระบบระบายน้ําดีข้ึนน้ําไม กองชาง

ค.ส.ล. ถนนเจริญสุข 3 น้ําและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ถนนเจริญสุข3 โดยเร่ิมจากถนนโนนสวาง ทวมขัง ประชาชนปลอดภัย
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ไปทางทิศตะวันออก ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ในการสัญจรไป-มา

อัดแรงชั้น 3 ขนาด f 0.40 ม. บอพัก

ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี 

ค.ส.ล. ความยาวรวมบอพักท้ังสองขาง

ยาวประมาณ 440.00 ตารางเมตร

75 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบาย ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. -                -              2,111,100     ระบบระบายน้ําดีข้ึนน้ําไม กองชาง

ค.ส.ล. ถนนเขาวัดปาชัยวารินทร น้ําและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ถนนเขาวัดปาชัยวารินทร โดยเร่ิมจาก ทวมขัง ประชาชนปลอดภัย

ถนนแจงสนิท ไปทางทิศตะวันออก ในการสัญจรไป-มา

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด เสนผาน

ศูนยกลาง 0.60 ม.บอพักค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 ม. 

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก

ยาวประมาณ 681.00 เมตร

76 โครงการกอสรางโรงเก็บรถ  เพ่ือใชเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ -กอสรางโรงเก็บรถขนาด 6.00 X 12.00 ม. 8,000,000       -              -              มีท่ีเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ กองชาง

โรงเก็บวัสดุ กอสรางร้ัว บานพัก -โรงเก็บวัสดุ ขนาด 6.00 X 8.00 เมตร

,ถนนพรอมระบบระบายน้ํา,พรอม -บานพัก ขนาด  6.00 X  8.00  เมตร  

ระบบไฟฟา และระบบประปา -ระบบไฟฟาและระบบประปา

77 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนในเขตเทศบาล -กอสรางบันไดข้ึนลงสระน้ํา 3,000,000       -              -              ภูมิทัศนเทศบาลเมือง กองชาง

หลังเทศบาลเมืองบานไผ เมืองบานไผใหสวยงาม -กอสรางหินเรียงดาดคอนกรีต บานไผสวยงาม

บริเวณรอบสระน้ํา

-กอสรางทางเดิน ทางว่ิงและทาง

จักรยานยนต
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

-ซุมลานกีฬา

-ซุมศาลาพักผอน

-อาคารออกกําลังกายภายในรม

-ปลูกตนไมและจัดสวนหยอมพรอมระบบน้ํา

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

78 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบาย กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยอินทร 122,000         -              -              ระบบระบายน้ําดีข้ึนน้ําไม กองชาง

ค.ส.ล. ซอยอินทรประชา น้ําและแกไขปญหาน้ําทวมขัง ประชา ฝงทางทิศใต โดยเร่ิมจากถนน ทวมขัง ประชาชนปลอดภัย

สุขาภิบาล2 ไปทางทิศตะวันออก ทอค.ส.ล. ในการสัญจรไป-มา

อัดแรงชั้น 3 ขนาด f 0.40 ม. บอพัก

ค.ส.ล.ทุกระยะพรอมรางวี ค.ส.ล. ความ

ยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ 53.00 ม.

79 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยไทยประทาน -                624,960       -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยไทยประทาน มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ในการสัญจรผานไป-มา

ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา กวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ 279.00 ม. หรือ

จราจร พ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 1,116.00 ตร.ม.

พ้ืนท่ีทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรัง

กวาง 1.00 ม. หรือตามสภาพ

80 โครงการกอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. -                884,400       -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ซอยแยก มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง กวาง 4.00 ม. ยาวประมาณ 110.00 ม. หรือ ในการสัญจรผานไป-มา

ซอยย่ิงยงดานทิศตะวันออก ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา พ้ืนท่ี ค.ส.ล.ไมนอยกวา 440.00 ตร.ม.

(ตรงขามซอยประปา 1) จราจร พ้ืนท่ีทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพพรอมกอสรางทอระบายน้ํา

ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 ขนาด f 0.40 ม. บอพัก
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพัก ท้ังสองขางยาว

ประมาณ 220.00 ม.

81 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง -                696,000       -              ระบบระบายน้ําดีข้ึนน้ําไม กองชาง

ค.ส.ล. ถนนยุทธพลบํารุง ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ํา ชั้น 3 ขนาด  0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก ทวมขัง ประชาชนปลอดภัย

ทวมขัง และระบายน้ําไดดีข้ึน ระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว ในการสัญจรไป-มา

ทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ 240.00 ม.

82 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. เพ่ือทําการปรับปรุงผิวจราจรใหได โดยทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. -                70,000         -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยแยกทางเขาโรงเรียนเทศบาล มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง กวาง 2.50 ม. ยาวประมาณ 50.00 ม. หรือ ในการสัญจรผานไป-มา

(ดานทิศใต) ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา พ้ืนท่ี ค.ส.ล. ไมนอยกวา 125.00 ตร.ม.

จราจร พ้ืนท่ีทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพ

83 โครงการปรับปรุงระบบกําจัดขยะ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบอฝง  - ทําการปรับสภาพพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะมูลฝอย 20,000,000     20,000,000   20,000,000     - มีบอฝงกลบขยะมูล กองชาง

มูลฝอย เทศบาลเมืองบานไผ กลบขยะมูลฝอย บอท่ี 3 พรอมวัสดุรองพ้ืนและปูแผนยางรองพ้ืน ฝอยท่ีมีประสิทธิภาพใน

ปรับสภาพคันดินรอบบอ วางระบบระบายน้ําซะขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย

 ติดต้ังทอระบายแกส กอสรางถนนลูกรัง 

ปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีโดยรอบ กอสรางโรงคัดแยก

ขยะโรงทําปุยหมัก

 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด

84 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและ  - เพ่ือรวบรวมและบําบัดน้ํา  - กอสรางระบบทอรวบรวมน้ําเสียและกอสราง 107,000,000    -              -               - มีระบบบําบัดน้ําเสียท่ี กองชาง

บําบัดน้ําเสีย ในเขตเทศบาลเมือง เสียจากชุมชนกอนปลอยลงสู ระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพเปนไปตาม

บานไผ แหลงน้ําสาธารณะ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด มาตรฐานสากล และ

ไมกอใหเกิดมลพิษ
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

85 โครงการภูมิทศนลําหวยจิก  - เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนลําหวยจิก  - ทําการกอสรางถนน กอสรางฝายนน้ําลน 5,000,000       5,000,000     -              ปองกันการพังทลายของ กองชาง

เพ่ือปองกันการพังทลายของดินริม ปลูกตนไม เรียงหินในกลองตาขายเพ่ือปองกัน ดินริมหวยจิก

หวยจิก การพังทลายของริมหวยรายละเอียดตามแบบแปลน

เทศบาลกําหนด

86 โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือบําบัดน้ําเสียเบ้ืองตนแบบ  - ทําการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ 1,000,000       -              -              น้ําเสียของชุมชนไดรับการ กองชาง

แบบบึงประดิษฐ ธรรมชาติ บริเวณจุดรวบรวมน้ําเสียชุมชน บําบัดข้ันตนกอนปลอยลง

 รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด สูธรรมชาติ

87 โครงการจัดทําสวนหยอมบริเวณ เพ่ือภูมิทัศนบริเวณสํานักงาน จัดทําสวนหยอมบริเวณสํานักงานเทศบาลเมือง 50,000           -              -              ประชาชนท่ีมารับบริการ กองชาง

สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผท่ีสวยงาม บานไผรายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด มีสถานท่ีพักผอนหนอยใจ

88 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.พรอมทอ เพือแกไขปญหาน้ําทวมขัง ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. และวางทอระบายน้ํา 3,000,000       -              -              ประชาชนท่ีมารับบริการ กองชาง

ระบายน้ําภายในบริเวณเทศบาล ค.ส.ล. ภายในบริเวณเทศบาลเมืองบานไผ ไดรับความสะดวกในการ

เมืองบานไผ  รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลกําหนด สัญญจรผานไปมาและแกไข

ปญหาน้ําทวมขัง

89 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเร่ิมจาก -                406,200       -               - ระบบการระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ซอยหลัง  ขก. 5  (ชุมชนคุมจัดสรรค) ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา สถานีวิทยุสมัครเลนเชื่อมถนนทองประเสริฐ ซอย 8 และลดปญหาน้ําทวมขัง

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด สงกลิ่นเหม็น

Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. รางวี

ค.ส.ล.พรอมทอลอด 2 จุด ค.ส.ล.อัดแรงชั้น3 ขนาด  

Ø 0.40 ม.  ยาว  8.00  ม.  ความยาวทอรวมบอพัก

ท้ังสองขางยาวประมาณ 175.00  ม.  รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

90 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเร่ิมจาก -                365,000       -               - ระบบการระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ซอย 5 บานพักชมรมขาราชการบํานาญ ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ซอยย่ิงยง บานพักขาราชการบํานาญจนสุดซอย    และลดปญหาน้ําทวมขัง
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(ชุมชนย่ิงยง) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด สงกลิ่นเหม็น

 Ø 0.40 ม.บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ10.00 ม.รางวี ค.ส.ล.

พรอมทอลอด 2 จุด  ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด   

Ø 0.40 ม.  ยาว  6.00  ม.  ความยาวทอรวมบอพัก

ยาวรวมประมาณ 185.00  ม.  รายละเอียด

ตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

91 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 -                -              346,000         - ระบบการระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ซอยย่ิงยง  -  อุตรนคร (ชุมชนย่ิงยง) ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา  ขนาด Ø 0.40 ม.  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. และลดปญหาน้ําทวมขัง

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน รางวี ค.ส.ล.  ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ สงกลิ่นเหม็น

151.00  ม.  รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กําหนด

92 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  - เพ่ือทําการปรับปรุงผิวจราจรใหได  -ทําการปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธี OVERAY -                -              1,000,000     ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยประปา  3(ชุมชนประปา) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง กวางเฉลี่ย  2.70  -  3.50  ม.   ยาวประมาณ ในการสัญจรผานไป-มา

ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา 469.00 ม.หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  2,216  ตร.ม.

จราจร โดยทําการปูผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หนา  

0.05 ม.รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาล

กําหนด

93 โครงการกอสรางถนนค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางถนนใหได  -กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -                -              170,000        ประชาชนไดรับประโยชน

ซอยประปา 3 สวนแยก(ชุมชนประปา)มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง กวางเฉลี่ย   3.00  ม.   ยาวประมาณ  58.00 ม. ในการสัญจรผานไป-มา

ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  174  ตร.ม.  ผิวจราจร

จราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก   หนา  0.15  ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

94 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3 -                1,189,000     -               - ระบบการระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ถนนหนองลุมพุก  ซอย  10 ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. และลดปญหาน้ําทวมขัง

(ชุมชนหนองลุมพุก) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.  รางวี ค.ส.ล. สงกลิ่นเหม็น

 ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ

516.00  ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด

95 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3 -                -              730,000         - ระบบการระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ถนนหนองลุมพุก  ซอย   3 ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. และลดปญหาน้ําทวมขัง

(ชุมชนหนองลุมพุก) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.  รางวี ค.ส.ล. สงกลิ่นเหม็น

 ความยาวทอรวมบอพักท้ังสองขางยาวประมาณ

316.00  ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด

96 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3 -                470,000       -               - ระบบการระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ซอยปฏิพงษ ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. และลดปญหาน้ําทวมขัง

ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.  รางวี ค.ส.ล. สงกลิ่นเหม็น

 ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ

200.00  ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด

97 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3 -                -              208,000         - ระบบการระบายน้ําดีข้ึน กองชาง

ต้ังแตประตูบริษัทอาดัมสไปถึงหลัง ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ขนาด Ø 0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. และลดปญหาน้ําทวมขัง

โรงเรียนประเสริฐแกวอุทิศ ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.  รางวี ค.ส.ล. สงกลิ่นเหม็น

 ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ  69.00  ม.
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

98 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได  -กอสรางถนนลาดยางแอสฟทติกคอนกรีต -                -              1,000,000     ประชาชนไดรับประโยชน

คอนกรีต  บานเกิ้งซอย 10 มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง กวางเฉลี่ย   3.50  ม.   ยาวประมาณ  524.00 ม. ในการสัญจรผานไป-มา

(ชุมชนบานเกิ้ง) ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  1,834  ตร.ม.

จราจร ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หนา  0.05  ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

99 โครงการกอสรางถนนแอสฟลทติก  - เพ่ือทําการกอสรางผิวจราจรใหได  -กอสรางถนนลาดยางแอสฟทติกคอนกรีต -                -              1,000,000     ประชาชนไดรับประโยชน

คอนกรีต ซอย 17 (ชุมชนหมูสี่พัฒนา) มาตรฐาน ประชาชนไดใชถนนอยาง กวางเฉลี่ย   2.20  ม.   ยาวประมาณ   160.00 ม. ในการสัญจรผานไป-มา

ปลอดภัยและเปนการแกไขปญหา หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา  352  ตร.ม.

จราจร ผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต  หนา  0.05  ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

100 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนนแสง -                2,270,000     -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

ถนนแสงทองฝงทิศเหนือ  ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ทองดานทิศเหนือ โดยเร่ิมจากถนนเลียบทาง ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

(ชุมชนแสงทองฯ) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน รถไฟไปทางทิศตะวันตกถึงถนนมิตรภาพ ภัยในการสัญจรไป-มา

ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.

บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี  

 ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพัก ยาวประมาณ

778.00 ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด

101 โครงการกอสรางทอระบายน้ําซอย  - เพ่ือทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ซอยเชื่อม -                305,000       -               - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

เชื่อมถนนราษฎรธุรกิจ-สุขาภิบาล 9 ใหไดมาตรฐาน เพ่ือแกไขปญหาน้ํา ถนนราษฎรธุรกิจ-ถนนสุขาภิบาล 9 โดยเร่ิมจาก ไมทวมขัง ประชาชนปลอด
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(ชุมชนศรีหมอน) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีข้ึน ถนนราษฎรธุรกิจไปทางทิศตะวันตกถึงถนนสุขา- ภัยในการสัญจรไป-มา

ภิบาล 9 ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø 0.40

ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมราง

วี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ

125.00 ม  รายละเอียดตามแบบแปลน

ท่ีเทศบาลกําหนด

102 โครงการปรับปรุงผิวจราจร  -เพ่ือทําการปรับปรุงผิวจราจร  -ปรับปรุงผิวจราจรดวยวิธี ORVERAY -                -              763,000         - ระบบระบายน้ําดีข้ึน น้ํา กองชาง

ซอยหลังบริษัทอาดัม จากประตู ไหไดมาตรฐาน ประชาชนไดใช โดยเร่ิมจากประตูวัดนันทพิมทาราม จนถึง ไมทวมขัง ประชาชนปลอด

วัดนันทพิมทาราม จนถึง ถนนอยางปลอดภัยและเปนการ ซอยสุขสําราญ กวางเฉลี่ย 2.00-3.50 เมตร ภัยในการสัญจรไป-มา

ซอยสุชสําราญ แกไขปญหาจราจร ยาวประมาณ 615.00 ม. หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา

1,690 ตร.ม. โดยทําการปูผิวจราจรเอสฟลทติก

คอนกรีต หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตาม

แบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

103 โครงการปรับปรุงปายชื่อ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย  - ปายชื่อชุมชน ท้ัง  26  ชุมชน 78,000           78,000         78,000          - ชุมชนมีความเปนระเบียบ กอง

ประจําชุมชน ของชุมชน งเรียบรอยงายตอการติดตอ สวัสดิการฯ

เพ่ือสะดวกแกการติดตอประสานงาน ประสานงาน

104 โครงการกอสรางอางลางมือ-ลางหนา  -เพ่ือใหมีสถานท่ีในการลางมือ-ลาง  -ทําการกอสรางอางลางมือ-ลางหนา 100,000        -            -              -มีสถานท่ีลางมือ-ลางหนา กอง

10 หัวกอก ขนาดความยาวกวาง หนาของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล2ฯ 10 หัวกอก ขนาดความยาวกวาง ใหกับนักเรียน การศึกษา

80 ซม. ความยาว 6 เมตร และความ  -เพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของนักเรียน 80 ซม. ความยาว 6 เมตร และความ  -นักเรียนมีสุขภาพ ร.ร. ท.2

สูง 80 ซม. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล ปองกันโรคภัยตางๆ สูง 80 ซม. ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล พลานามัยสมบูรณแข็งแรง
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แนวทางการพัฒนาท่ี  2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมท่ัวถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กําหนด กําหนด

105 โครงการติดต้ังหมอแปลง ขนาด  -เพ่ือใหการใชงานไฟฟาภายใน  -การติดต้ังหมอแปลงไฟฟา ขนาด 600,000        -            -             ระบบไฟฟาภายในโรงเรียน กอง

250 KVA (กิโลโวลแอมป) โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 250 KVA (กิโลโวลแอมป) เทศบาล2 อนุบาลสาธิตฯ การศึกษา

มีความสะดวกมากข้ึน มีประสิทธิ มีความสะดวกสบาย ร.ร. ท.2

ภาพในการใชงาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน

174,268,125  78,422,615 76,757,600  รวมทั้งส้ิน
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอุปกรณสัญญาณไฟ เพื่อใหเทศบาลมีสัญญาณไฟ ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรตามแยกถนน 300,000      300,000      300,000     ลดอุบัติเหตุตาม งานรักษา

จราจรและจัดระเบียบจราจร จราจรและอุปกรณในการจัด ภายในเขตเทศบาล ทองถนน ความสงบ

การจราจรที่ดีขึ้น ประชาชนได สํานักปลัดฯ

รับความสะดวกในการใชรถใช

ถนนและอุบัติเหตุลดลง

2 โครงการติดตั้งไฟสัญญาณประจําแยก  -เพื่อความปลอดภัยของผูใช ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 500,000      500,000      500,000     ประชาชนไดรับความ งานรักษา

แตละซอย เพื่อลดปญหาอุบัติเหตุ รถใชถนนภายในชุมชนในเขต ทั้ง 26 ชุมชน ปลอดภัยในการใชรถใช ความสงบ

เทศบาลเมืองบานไผ ถนนเพิ่มมากขึ้น สํานักปลัดฯ

3 โครงการจัดระเบียบการจําหนายสินคาบน   เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผทั้ง 240,000      250,000      250,000     เกิดความเปนระเบียบ สํานักปลัดฯ

สวยงานของชุมชุนและเพื่อปองถนนทางเทาและการจราจร 26  ชุมชน เรียบรอยปองกันการเกิด งานรักษา

อุบัติเหตุภายในเขตเทศาล อุบัติเหตุ ความสงบ

เพื่อใหผูเขารับการฝกอรมไดรับโครงการปองกันอุบัติเหตุและเสริมสราง จัดฝกอบรมเยาวชนในเขตเทศบาล 35,000        40,000        40,000       ลดอุบัติเหตุทางการจราจร สํานักปลัดฯ

ความรูเก่ียวกับการปองกันอุบัติวินัยจราจร เมืองบานไผ  จํานวน 1 รุนๆ ละ 60 คน ทางถนน งานรักษา

เหตุและการขับขี่รถจักรยายนตที่ ความสงบ

ปลอดภัย

5 โครงการฝกอบรมจัดระเบียบ เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบและ ผูรับจางขี่รถจักรยายนตรับจางและ 150,000      150,000      150,000     เกิดความเปนระเบียบเรียบ สํานักปลัดฯ

รถจักรยานยนตรับจางและสามลอรับจาง แกปญหาการกลุมผูมีอิทธิพล สามลอรับจางในเขตเทศบาล รอยภายในชุมชนลดปญหา งานรักษา

เพื่อใหสมาชิกแจงขาวอาชญากรรม อาชญากรรม ความสงบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปดแบบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและ ตามแยกไฟแดงตางๆและริเวณจุดสํา - 1,500,000    1,500,000   มีประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ไรสาย ในทรัพสินของประชาชน คัญตางๆภายในเขตเทศบาล ปฏิบัติงานมากขึ้น งานรักษา

ความสงบ

7 โครงการจัดตั้งเจาหนาที่เฝาระวังเพื่อ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดานการ แตงตั้งสมาชิก อปพร. เปนเจาหนาที่ 700,000 700,000      700,000      - ลดปญหาสังคมดานตางๆ สํานักปลัดฯ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันและ ปองกันเหตุสาธารณภัยที่อาจจะ  เฝาระวังเหตุสาธารณภัยประจําสถานี เชน  ปญหาดานอัคคีภัย  ฝายปองกันฯ

บรรเทาสาธารณภัย เกิดขึ้นภายในชุมชน  และสวน งานปองกันฯ  และสถานียอยมิตรภาพ วาตภัยอุทกภัย ปญหา งานปองกันฯ

ราชการ  ภายในเขตเทศบาล ของเทศบาลเมืองบานไผ อาชญากรรมตามจุดเส่ียง

ในเขตเทศบาล

8 โครงการประชุมประชาคมสมาชิกอาสา  เพื่อเสริมสรางสนับสนุนให จัดประชุมประชาคม อปพร./ 30,000 30,000 30,000  - สมาชิก อปพร./มีการ สํานักปลัดฯ

สมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) คณะกรรมการบริหารงานกิจการ ศูนย อปพร. เทศบาลเมืองบานไผ แลกเปล่ียนความรู ประสบ ฝายปองกันฯ

อปพร.ของเทศบาลมีความเขมแข็ง การณในการปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

และบทบาทเพิ่มมากขึ้น ตลอดจน มีความรัก สามัคคี 

และใหความรวมมือกับสวน

ราชการมากขึ้น

9 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร  ดําเนินการฝกอบรมทบทวน ฝกทบทวนอาสาสมัครปองกันภัย 400,000 - 400,000 เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ปองกันภัยฝายพลเรือน อปพร. ของเทศบาลเมืองบานไผ ฝายพลเรือน ที่ผานการฝกอบรม ปฏิบัติงานดานการปองกัน งานปองกันฯ

เพื่อเปนกําลังเสริมกําลังเจาหนาที่ รุนที่ 1 - รุนที่ 9 ภัยฝายพลเรือนมากยิ่งขึ้น

ของรัฐในการปองกันภัยฝาย

พลเรือนในเขตพื้นที่

10 โครงการฝกอบรมจัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการ ฝกอบรมจัดตั้อาสาสมัครปองกัน - 200,000 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) ปองกันภัยฝายพลเรือน เพื่อเปน ภัยฝายพลเรือน ประจําป 2557 ปฏิบัติงานในการปองกัน ฝายปองกันฯ

กําลังเสริมเจาหนาที่ของรัฐในการ จํานวน 1 รุน จํานวน 50 คน ภัยฝายพลเรือนมากยิ่งขึ้น งานปองกันฯ

ปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตพื้นที่
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แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

11 โครงการฝกอบรมจัดตั้ง ยุว อปพร. เพื่อใหเยาวชนมีสวนรวมในการ ฝกอบรมจัดตั้ง ยุว อปพร. - 50,000 - เยาวชนมีความรูในดาน สํานักปลัดฯ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจําป 2557 จํานวน 1 รุน/ละ 50 คน การปองกันภัยฝายพลเรือน ฝายปองกันฯ

สามารถชวยเหลือผูประสบ งานปองกันฯ

ภัยในขั้นเบื้องตน

12 โครงการฝกอบรมทบทวน ยุว อปพร. เพื่อฟนฟูความรูใหแกเยาวชน ทบทวนความรูใหแกเยาวชนผูที่ผาน 150,000 - 150,000 เยาวชนมีความรูและประสบ สํานักปลัดฯ

ในการปองกันภัยฝายพลเรือน การฝกอบรม ยุว อปพร. ประจําป 2556 การณในดานการปองกันภัย ฝายปองกันฯ

และรุนประจําป 2558 ฝายพลเรือนมากขึ้น งานปองกันฯ

13 โครงการจัดกิจกรรมวันสถปนา อปพร. เพื่อเปนการประชาสัมพันธการจัด จัดกิจกรรมในวันที่  22  มิถุนายน 20,000 20,000 20,000 การบริหารกิจการ อปพร. สํานักปลัดฯ

กิจกรรมตาง ๆ ในวันสถาปนา ของทุกป และเครือขาย อปพร. ฝายปองกันฯ

อปพร. เพื่อสงสริมการปฏิบัติงาน มีความเขมแข็งและเกิด งานปองกันฯ

ของสมาชิก อปพร. ความยั่งยืน

14 โครงการฝกซอมการปองกันและแกไข เพื่อเตรียมพรอมรับสถานการณ ดําเนินการฝกซอมแผนปองกันและ 30,000 30,000 30,000 เจาหนาที่มีความพรอมใน สํานักปลัดฯ

ปญหาอัคคีภัย  วาตภัย  อุทกภัย จากเหตุสาธารณภัยตางๆ ที่อาจจะ บรรเทาสาธารณภัย เชน อัคคีภัย การรับมือกับเหตุอัคคี ฝายปองกันฯ

เกิดขึ้นในเขตเทศบาลเมืองบานไผ วาตภัย  อุทกภัย  เปนตน ภัยวาตภัยอุทกภัยที่จะเกิด งานปองกันฯ

ขึ้นในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

15 โครงการเผยแพรความดานการปองกัน เพื่อรณรงคใหความรูการปองกัน จัดเจาหนาที/่วิทยากร/ใหความรูใน 10,000 10,000 10,000 ประชาชน เด็กและเยาวชน สํานักปลัดฯ

และบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนในเขต และบรรเทาสาธารณภัยแกประ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความรูความเขาใจในการ ฝายปองกันฯ

เทศบาล  และในชุมชน  26  ชุมชน ชาชน และนักเรียนในเขต เชน อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย และภัย ปองกันและบรรเทา งานปองกันฯ

เทศบาลเมืองบานไผ อ่ืน ๆ สาธารณภัยสามารถชวย

เหลือตนเองและผูอ่ืนได
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เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

16 โครงการอบรมการใชวิทยุส่ือสารแบบ เพื่อใหพนักงาน ลูกจาง พนักงาน จัดฝกอบรมการใชวิทยุส่ือสารใหกับ - 50,000 - เพิ่มประสิทธิภาพใน สํานักปลัดฯ

สังเคราะหความถี่ จาง สมาชิก อปพร.ของเทศบาล พนักงาน ลูกจาง พนักงานจาง การปฏิบัติงานในดาน ฝายปองกันฯ

เมืองบานไผ มีความรูความเขาใจ และสมาชิก อปพร.สังกัดเทศบาล การติดตอส่ือสาร งานปองกันฯ

ในการใชวิทยุส่ือสารที่ถูกตอง เมืองบานไผ จํานวน 1 รุน

17 โครงการรณรงคปองกันอุบัติเหตุชวง เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุตาง ๆ ดําเนินการตั้งจุดตรวจ  จุดบริการ 100,000 100,000 100,000 สามารถปองกันและ สํานักปลัดฯ

เทศกาล (ปใหม ตรุษจีน และสงกรานต) ในชวงเทศกาล (ปใหม ตรุษจีน และ แกประชาชนในชวงเทศกาล ลดอุบัติเหตุจากการเดิน ฝายปองกันฯ

สงกรานต) (ปใหม ตรุษจีน และสงกรานต) ทางแกประชาชนในชวง งานปองกันฯ

เทศกาลตางๆ

18 โครงการกูชีพ - กูภัย  ตามระบบบริการ ชวยเหลือผูประสบภัย ตามระบบ แตงตั้งสมาชิก อปพร.  ที่ผานการอบรม 150,000      150,000      150,000     เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สํานักปลัดฯ

การแพทยฉุกเฉิน การบริการการแพทยฉุกเฉิน หลักสูตรกูชีพ - กูภัย(OTOS) และหลัก การออกปฏิบัติงานดาน ฝายปองกันฯ

สูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน (FR) ระบบบริการการแพทย งานปองกันฯ

เขาเวร - ยาม เตรียมพรอม ฉุกเฉินมากขึ้น

19 โครงการซอมแซมรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง เพื่อชวยเหลือเหตุอัคคีภัยและเพิ่ม เพื่อเปล่ียนถังบรรทุกนํ้าขนาด 700,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ทะเบียน  บพ.8297 ขก ประสิทธิภาพของยานพาหนะ 6,000 ลิตร  พรอมติดตั้งอุปกรณ ออกปฏิบัติงานปองกันและ ฝายปองกันฯ

ในการออกใหบริการบรรเทาความ ปมนํ้า  ระบบทอรับ - สงนํ้า บรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น งานปองกันฯ

เดือดรอนของประชาชน และทาสีใหมทั้งคัน  จํานวน 1 คัน

20 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกนํ้าดับเพลิง  - เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน  - จัดซ้ือรถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิงแบบ - 3,000,000 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

แบบอเนกประสงค ดานการรักษาความปลอดภัยใน เอนกประสงค ขนาด 12,000 ลิตร ออกปฏิบัติงานปองกันและ ฝายปองกันฯ

ชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ชนิด 10 ลอ พรอมอุปกรณที่จําเปน บรรเทาสาธารณภัยมากขึ้น งานปองกันฯ

และสวนราชการ จํานวน 1 คัน
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เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

21 โครงการกอสรางอาคารฝายปองกัน  - เพื่อใชเปนศูนยปฏิบัติงานดาน  - กอสรางอาคารปองกันและบรรเทา - - 5,000,000 เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

และรักษาความสงบ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สาธารณภัย  ประกอบดวยที่จอดรถ ปฏิบัติงานดานการปองกัน ฝายปองกันฯ

ดับเพลิงหองปฏิบัติงาน  หองวิทยุส่ือ และบรรเทาสาธารณภัย งานปองกันฯ

สาร  หองเวร-ยาม  หองประชุม

หองนํ้า  หองสวม  หองครัว ระบบ

ไฟฟา  ประปา  ระบบปรับอากาศ

ระบบเสาวิทยุส่ือสาร  เปนอาคาร

ขนาด  3  ชั้น  ขนาดความกวางดาน

หนาอาคาร 36  ม. ขนาดความยาว

(ความลึก)  ดานขางอาคาร 20 ม.

(ตามแบบแปลนของเทศบาล)

22 โครงการกอสรางอาคารสถานีดับเพลิง เพื่อใชเปนอาคารสถานีดับเพลิง กอสรางอาคารสถานีดับเพลิงยอย - 1,500,000 - เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ยอยบานเก้ิง ในการปองกันและบรรเทาสาธา เปนอาคาร ขนาด 2 ชั้น ประกอบดวย ปองกันและบรรเทาสาธาณ ฝายปองกันฯ

รณภัย ที่จอดรถยนตดับเพลิง หองปฏิบัติงาน ภัยในชุมชนบานขา, ชุมชน งานปองกันฯ

หองวิทยุส่ือสาร หองพักเวร-ยาม โพธ์ิสวรรค, ชุมชนหมู 4

หองนํ้า หองสวม หองครัว ระบบไฟฟา พัฒนา, ชุมชนปอบิด, 

ระบบปรับอากาศ ระบบเสาวิทยุส่ือสาร ชุมชนแสงทองประชาสรรค

(ตามแบบแปลนเทศบาล) มากยิ่งขึ้น

23 โครงการจัดซ้ือรถจักรยาน เพื่อใหการบริการประชาชนเกิด จัดซ้ือรถจักยานขนาดวงลอ 26 น้ิว - 25,000 - เพิ่มประสิทธิภาพใหเจา สํานักปลัดฯ

ความสะดวกรวดเร็วและมี ระบบเกียรมือวงลออัลลอย พรอมซ่ีลวด หนาที่เฝาระวังเหตุ ฝายปองกันฯ

ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิใน แสตนเลสมีสปริงที่น่ังหลังพรอมโชดอัพ สาธารณภัยในเขตเทศบาล งานปองกันฯ

การทํางานมากขึ้น หนาจํานวน 10 คัน ทั้ง 26 ชุมชน
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เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

24 โครงการจัดซ้ือรอกทุนแรงติดตั้งรถยนต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแก จัดซ้ือรอกทุนแรงติดตั้ง 50,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

บรรทุกนํ้าดับเพลิง ทะเบียน ยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน รถยนตบรรทุกนํ้าดับเพลิง ปฏิบัติงานปองกันและ ฝายปองกันฯ

82-8692 ขก ทะเบียน 82-8692 ขก บรรเทาสาธารณภัย งานปองกันฯ

25 โครงการจัดทําฐานดับเพลิง เพื่อใชเปนอุปกรณฝกซอมดับเพลิง จัดทําฐานดับเพลิงพรอมอปุกรณครบ 30,000 - - เจาหนาที่และสมาชิกอปพร. สํานักปลัดฯ

สําหรับเจาหนาที่และสมาชิก อปพร. ชุด ประชาชน มีความชํานาญ ฝายปองกันฯ

ประชาชนทั่วไป  จํานวน  1 ชุด และทักษะในการระงับ งานปองกันฯ

อัคคีภัย

26 โครงการจัดซ้ือเล่ือยยนต เพื่อใหการบริการประชาชนดาน จัดซ้ือเล่ือยยนตขนาด 3 แรงมา 33,000 - 35,000 เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

สาธารณภัย  มีความสะดวกรวดเร็ว ขับเคล่ือน 2 จังหวะ บาโซยาวไมเกิน ปฏิบัติงานปองกันและ ฝายปองกันฯ

มากยิ่งขึ้น 20 น้ิว จํานวน 6  เครื่อง ป2556 และ บรรเทาสาธารณภัย งานปองกันฯ

และป 2558 ปละ 3 เครื่อง

27 โครงการจัดซ้ือไดโว เพื่อใหบริการดานอุทกภัยแก จัดซ้ือไดโวขนาดทอ 2 น้ิว กําลังไฟฟา 15,000 - - เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ

ประชาชนที่ประสบเหตุ 550 W แรงดันไฟฟา 220 V สวิทซลูก ปฏิบัติงานปองกันและ ฝายปองกันฯ

ลอยตัดอัตโนมัติ  จํานวน 4 เครื่อง บรรเทาสาธารณภัย งานปองกันฯ

28 โครงการจัดจางยาม(ร.ป.ภ.) ตลาด เพื่อเฝาดูแลทรัพยสินของทาง จัดจางยามเฝาตลาดสดเทศบาล 1 76,800        - - พอคาแมคาเกิดความพึง กองคลัง

สดเทศบาล 1 ราชการและทรัพยสินผูประกอบ จํานวน 1  อัตรา พอใจเกิดความปลอดภัย

การคา ในทรัพยสินตลาดสด

เทศบาลฯแบงเบาภาระ

หนาที่ของงานปองกันฯ 

และเจาหนาที่ตํารวจ
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี 2.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและบูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนในการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของประชาชนฯ
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

29 โครงการอบรมอาสาสมัครเฝาระวังขจัด  - เพื่อใหเด็กและสตรีในชุมชน  - ประธานชุมชน  ทั้ง  26  ชุมชน 20,000 20,000 20,000  - ประชาชนมีความปลอด กอง

ปญหาและการลวงละเมิดทางเพศตอ มีความปลอดภัยในชีวิต ภัยในชีวิตและทรัพยสิน สวัสดิการฯ

เด็กและสตรี

30 โครงการจัดซ้ือเครื่องรับ-สง วิทยุ  -เพื่อใหพนักงาน ลูกจาง พนักงาน ขนาดกลังสง 5 วัตต ประกอบดวย 120,000 -            -           เพิ่มประสิทธิภาพใหกับ สํานักปลัดฯ

จาง มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิ ตัวเครื่อง แทนชารท แบตเตอรี่ 1 กอน เจาหนาที่ในการออก ฝายปองกันฯ

ภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น เสายาง  เหล็กพับ ปฏิบัติงาน งานปองกันฯ

3,859,800 8,625,000 9,385,000รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.3 รณรงคการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการรณรงคเพื่อปองกัน  - เพื่อจัดกิจกรรมใหเด็ก /  - จัดกิจกรรมการรณรงคการตอตาน     30,000     30,000     30,000  - ลดปญหายาเสพติดภายใน กอง

ยาเสพติดในสถานศึกษา  เยาวชน หางไกลยาเสพติด ยาเสพติด  ของนักเรียนและเยาวชน โรงเรียนและชุมชน การศึกษา

 รูคุณรูโทษของส่ิงเสพติด

2 โครงการรณรงคปองกันและแกไข เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพ  -เด็ก เยาวชน ในสถานศึกษาและใน 100,000 100,000 100,000 สามารถควบคุมปญหา สํานักปลัดฯ

ปญหายาเสพติด ติดตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ ชุมชนทั้ง 26 ชุมชน ตางๆ โดยเฉพาะปญหา ฝายปองกันฯ

เทศบาลเมืองบานไผ โดยบูรณาการ  -อุดหนุนจังหวัดขอนแกน อําเภอ ยาเสพติด พรอมทั้งกอให งานปองกันฯ

รวมกับอําเภอบานไผ และสถานี บานไผ และสถานีตํารวจภูธรบานไผ เกิดความปลอดภัยในชีวิต

ตํารวจภูธรบานไผ และทรัพยสินของประชาชน

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

130,000 130,000 130,000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

รวมท้ังสิ้น

5 - 44



ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.4  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเยาวชนสัมพันธเพื่ออนุรักษ  - เพื่อปลูกจิตสํานึก แกเด็กและ  - จัดอบรมเด็ก  เยาวชน  จํานวน  60,000         -           -           เกิดจิตสํานึกในการรักษา กองการศึกษา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เยาวชนในการอนุรักษธรรมชาติ 50  คน  1  รุน  ส่ิงแวดลอมดีขึ้น

และส่ิงแวดลอม

2 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน - เพื่อความสวยงามภายใน - จัดภูมิทัศนภายในโรงเรียน 250,000       -           -           - เพื่อใหเกิดความสวยงาม กองการศึกษา

ภายในโรงเรียนและศูนย โรงเรียนและศูนยเด็กเล็กฯ และศูนยฯ ใหสวยงาม ภายในโรงเรียนและ ร.ร.ท.1 ,ท2ฯ

พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลฯ ศูนยเด็กเล็กฯ ศูนยฯ 1,2,3

3 โครงการจัดการนํ้าเสียในสถานศึกษา  -ใหนักเรียนไดเรียนรูเรื่องการทํา  -สถานศึกษาในเขตเทศบาลเมือง 1,000,000 -           -            -นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองปุยหมัก กอง

ดวยวิธีการทําปุยหมักชีวภาพ ปุยหมักชีวภาพ บานไผ ชีวภาพ การศึกษาฯ

 -จัดซ้ือวัสดุจัดทําปุยหมักชีวภาพ

4 โครงการส่ิงแวดลอมศึกษาในเขต  -นักเรียนและเยาวชนในสถาน  -สถานศึกษาในเขตเทศบาล -             -           500,000  -นักเรียนและเยาวชนในสถาน กอง

ศึกษามีความตระหนักถึงปญหาพื้นที่แกงละวา เมืองบานไผ ศึกษามีความตระหนักถึงปญหา การศึกษาฯ

มลภาวะที่สงผลกระทบตอพื้นที่  -นักเรียน มลภาวะท่ีสงผลกระทบตอพ้ืนท่ี

ชุมนํ้าแกงละวา  -เยาวชน ชุมน้ําแกงละวา

 -นักเรียนและเยาวชนมีความรู  -นักเรียนและเยาวชนมีความรู

ความเขาใจและเปนแนวรวมในการ ความเขาใจและเปนแนวรวมใน

อนุรักษแกงละวาใหเปนมรดกทาง การอนุรักษแกงละวาใหเปน

ทรัพยากรชุมชน มรดกทางทรัพยากรชุมชน

 -นักเรียนและเยาวชนรวมเปน  -นักเรียนและเยาวชนรวมเปน

อาสาสมัครเครือขายเฝาระวังผล อาสาสมัครเครือขายเฝาระวังผล

กระทบในพื้นที่แกงละวา กระทบในพ้ืนท่ีแกงละวา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.4  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

5 สนับสนุนโครงการสงเสริม  - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ  - ชุมชนดําเนินการจัดเก็บคา 384,000       384,000     384,000      - ประชาชนมีสวนรวมใน กอง 

การมีสวนรวมของชุมชนใน ชุมชนในการจัดการส่ิงแวดลอม ธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูล การจัดการส่ิงแวดลอม สาธารณสุขฯ

การจัดการส่ิงแวดลอมและ  - เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน ฝอยเอง จํานวน 26 ชุมชน อัตรา  - การจัดเก็บคาธรรมเนียม

เพิ่มรายไดใหกับชุมชน จากการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ ความครอบคลุมรอยละ 60 65 เก็บขนขยะมูลฝอยมีความ

เก็บขนขยะมูลฝอยและการจัดการ และ 70 ตามลําดับ ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

ส่ิงแวดลอม  - ประชาชนมีรายได จากการจัด  - ประชาชนมีรายได จาก

 - เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการ เก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะ การจัดเก็บคาธรรมเนียม

จัดเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขน มูลฝอย อัตรารอยละ 40 ของ การเก็บขนขยะมูลฝอย

ขยะมูลฝอยโดยชุมชน เงินคาธรรมเนียมฯที่จัดเก็บได

6 โครงการจัดการขยะมูลฝอย  - เพื่อลดปริมาณขยะภายใน  - สงเสริมการทํานํ้าหมักชีวภาพ 150,000       150,000     150,000      - ชุมชนสะอาด นามอง กอง 

ชุมชน เขตเทศบาล และปุยหมักจากขยะอินทรียใน  - มีการนําขยะกลับมาใช สาธารณสุขฯ

 - เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ ครัวเรือ / ชุมชน ประโยชน

ประชาชนในการลด คัดแยก  - สงเสริมการลด / คัดแยกขยะ  - ปริมาณขยะมูลฝอยในเขต

ขยะมูลฝอยในครัวเรือน / ชุมชน ในครัวเรือน เทศบาลลดลง

 -อบรมเพิ่มมูลคาขยะทรัพยและศึกษา

ดูงาน กลุมอาสาพิทักษส่ิงแวดลอม

7 โครงการจัดการขยะอันตราย  - เพื่อใหมีการคัดแยกรวบรวม  - จัดหาภาชนะและจุดทิ้งขยะ 100,000       100,000     100,000      - ประชาชนมรการคัดแยก กอง 

ชุมชน เก็บขนและกําจัดขยะอันตราย อันตรายในชุมชน และรวบรวม ขยะอันตราย สาธารณสุขฯ

อยางเหมาะสมและถูกวิธี  - จัดกิจกรรมรณรงคคัดแยก / อยางเหมาะสม

รวบรวมขยะอันตรายในชุมชน  - มีสถานที่จัดเก็บรวบรวม

 - สรางสถานที่เก็บรวบรวมขยะ ขยะอันตรายที่เหมาะสมถูก

อันตรายที่ถูกหลักสุขาภิบาล หลักสุขาภิบาล
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.4  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

8 โครงการรณรงคเยียวยาโลกรอน  - เพื่อสรางกระแสการลดภาวะ  - จัดมหกรรมรณรงคเยียวยา 50,000         50,000       50,000        - ประชาชนมรีการใชผลิต กอง 

ดวยมือเรา โลกรอน ดวยมือเรา 1 ครั้ง ภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สาธารณสุขฯ

 - เพื่อสงเสริมการใชผลิตภัณฑที่  - ประชาสัมพันธ / รณรงคการ เพิ่มขึ้น

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ใชถุงผา ตะกรา ปนโต แทนการ  - ประชาชนตระหนักเรื่อง

ใชถุงพลาสติก การมีสวนรวมในการเยียว

 -การปลูกตนไมในพื้นที่สาธารณะ ยาภาวะโลกรอนเพิ่มขึ้น

9 โครงการจัดการส่ิงแวดลอม  - เพื่อสรางเสริมการมีสวนรวมใน  - ประชุมคณะกรรมการแกนนํา 60,000         60,000       60,000        - ประชาชนมีสวนรวมในการ กอง 

แนวใหมแบบชุมชนมีสวนรวม การจัดการปญหาส่ิงแวดลอมของ 26 ชุมชนและผูเก่ียวของ จัดการปญหาส่ิงแวดลอม สาธารณสุขฯ

ภาคประประชาชน จํานวน 1 ครั้ง  - การจัดเก็บคาธรรมเนียม
 - เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัด  - ประชาสัมพันธโครงการจัดการ เก็บขนขยะมูลฝอยมีความ

เก็บคาธรรมเนียมการเก็บขน ส่ิงแวดลอมแนวใหม 26 ชุมชน ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

ขยะมูลฝอยชุมชน  - สนับสนุนการมีสวนรวมของ  - เทศบาลมีรายไดจากการ
ภาคประชาชนในการจัดเก็บคา จัดเก็บคาธรรมเนียมเก็บขน
ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้น
จํานวน 26 ชุมชน  - ปญหาดานส่ิงแวดลอมใน
 - จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและ เขตเทศบาลเมืองบานไผลดลง

แลกเปล่ียนประสบการณการ

จัดการส่ิงแวดลอมแนวใหม 1 ครั้ง

10 โครงการจางทําความสะอาด  - เพื่อใหอาคารกองสาธารณสุขฯ  - จางบุคคลจํานวน 1 คน ทํา 108,000       108,000     108,000      - กองสาธารณสุขฯมีอาคาร กอง 

อาคารกองสาธารณสุขฯ มีความสะอาดและเกิดความ ความสะอาดอาคารกองสาธารณสุขฯ ที่สะอาดเปนระเบียบเรียบ สาธารณสุขฯ

ประทับใจตอประชาชนที่มาติด รวมถึงหองสุขาทั้งหมด ในอาคาร รอย
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.4  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ติดตอราชการ รวมพื้นที่ประมาณ 560 ตรม.

11 โครงการจางเหมาติดตั้งตา  - เพื่อปองกันนกไมใหเขาไปทํารัง  - บริเวณภายในตลาดสดเทศบาล -             150,000     -            - ไมมีนกเขาไปทํารังและสราง กอง 

ขายก้ันนกพิราบบริเวณ และสรางความเดือนรอนแกผูคา 1 และ 4 ความเดือนรอนแกผูคาและ สาธารณสุขฯ

ตลาดสด 1 และ 4 และประชาชน ประชาชนภายในบริเวณตลาด

12 โครงการจัดซ้ือถังขยะ  - เพื่อใชในการรองรับขยะมูลฝอย  - จํานวน 200 ใบ 160,000       - - พื้นที่ภายในเขตเทศบาล กอง 

ภายในเขตเทศบาล สะอาดเปนระเบียบ สาธารณสุขฯ

เรียบรอย

13 โครงการปรับปรุงระบบบอ  - เพื่อปรับปรุงบอเกรอะหองสุขา  - หองสุขา ตลาดสดเทศบาล 3 200,000       -           -            - ผูประกอบการและประชาชน กอง 

เกรอะตลาดสดเทศบาล 3 ภายในตลาด 3 ใหมีประสิทธิภาพ ไดรับบริการหองสุขาที่ถูก สาธารณสุขฯ

ใชงานไดดี สุขลักษณะ

14 โครงการอนุรักษสภาพส่ิงแวดลอม  - เพื่อเปนแหลงอาหารในชุมชน  - ถนนในเขตเทศบาล 50,000 50,000 50,000  - เปนแหลงอาหารในชุมชน กอง

แบบยั่งยืน  (ถนนกินได)  - เพื่อลดภาวะโลกรอนเพิ่มอนุมูล  - สถานที่ออกกําลังกายในชุมชน  - เปนการรักษาสมดุล สวัสดิการฯ

ส่ิงแวดลอม  - ที่ดินสาธารณะในเขตเทศบาล ธรรมชาติ

 -เพื่อใหเกิดความสมดุลดานชีวภาพ

สรางความสมดุลใหแกธรรมชาติ

15 โครงการบําบัดนํ้าเสียบึงประดิษฐ  -นํ้าเสียจากชุมชนเมืองไดรับการ  -เขตเทศบาลเมืองบานไผ 1,000,000 -           -            -น้ําเสียจากชุมชนเมืองไดรับการ กองชาง

บําบัดในขั้นตนดวยพืชนํ้ากอน บําบัดในขั้นตนดวยพืชนํ้ากอน

ปลอยลงสูลําหวยจิก ปลอยลงสูลําหวยจิก

 -เพื่อปรับภูมิทัศนเมืองใหมีความ  -ปรับภูมิทัศนเมืองใหมีความ

รมรื่นและเปนแหลงพักผอนหยอนใจ รมร่ืนและเปนแหลงพักผอนหยอนใจ

 -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและลด  -มีพื้นที่สีเขียวและลด
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมท่ีดี

แนวทางการพัฒนาท่ี  2.4  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาหมาย ผลลัพยที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

มลภาวะโลกรอน มลภาวะโลกรอน

16 โครงการฝายนํ้าลนและปรับภูมิทัศน  -เพื่อการเก็บกักระดับนํ้าสําหรับ  -เขตเทศบาลเมืองบานไผ 10,000,000 -           -            -มีการเก็บกักระดับนํ้าสําหรับ กองชาง

ลําหวยจิก การใชประโยชนในหนาแลง  -พื้นที่ใกลเคียง การใชประโยชนในหนาแลง

 -ขุดลอก  -เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนแหลง  -ปรับปรุงภูมิทัศนใหเปน

 -เรียงหินในกลองลวดตาขาย พักผอนหยอนใจ แหลงพักผอนหยอนใจ

 -ลดและปองกันการพังทลายของ  -ลดและปองกันการพังทลาย

ดินริมฝง ของดินริมฝง

13,572,000 1,052,000 1,402,000รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี  3 

- การพัฒนาทุนมนุษย    
3.1 ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลย ี 

   สมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการ 
   เรียนรู 

3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการ 
       พัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข 

      3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี   
            วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมใหความรูดาน  - เพ่ือใหมีความรู  ความสามารถ  - จัดการฝกอบรมใหความรูดาน 50,000 50,000 50,000  - ผูเขาอบรมรูวิธีการใช งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแกประชาชน

ในเขตเทศบาลฯ ในการใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีคอมพิวเตอรแกประชาชน งานคอมพิวเตอรมากข้ึน เผยแพรวิชาการ

  - เพ่ือเพ่ิมพูนความรูประสบการณ  - ผูเขารับการอบรมสามารถ กองวิชาการฯ

และทักษะการใชโปรแกรม ใชอุปกรณในการคนหา

  คอมพิวเตอรตางๆ ความรูผานอินเตอรเน็ตได

 - นําความรูท่ีไดไปใชชีวิต

ประจําวัน

2 โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพ  -เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรูและทักษะ  - ปรับปรุงสถานท่ี 200,000  -  -  - ประชาชนไดรับความรู งานบริการและ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศศูนยการเรียนรู  ICT  จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เผยแพรวิชาการ

 เทศบาลเมืองบานไผ โตะเกาอ้ีคอมพิวเตอร ตลอดจนการ มากข้ึน กองวิชาการฯ

จัดวางระบบคอมพิวเตอรพรอม 

อุปกรณและติดตั้ง 

 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให โครงการบริการขอมูลขาวสารทาง จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรแบบ 85,000  -  -  - ประชาชนไดรับขอมูลขาว งานบริการและ

อิเล็กทรอนิกส บริการขอมูลขาวสาร ท่ีทันสมัย สัมผัสหนาจอ (ทรัสกรีน) สารทันสมัยรวดเร็ว และ เผยแพรวิชาการ

 รวดเร็ว   ครบวงจรและ มากข้ึน กองวิชาการฯ

ท่ัวถึงแกประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลเมืองบานไผ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการบริการอินเตอรเน็ตชุมชน  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให จัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอร 90,000  -  -  - ประชาชนสามารถสืบคน งานบริการและ

บริการอินเตอรเน็ต เพ่ือการสืบคน โตะเกาอ้ีคอมพิวเตอร ขอมูลท่ีตองการ ตลอดจน เผยแพรวิชาการ

ขอมูล  ความรูใหมๆ ท่ีทันสมัย  สามารถทําธุรกรรม หรือ กองวิชาการฯ

รวดเร็ว  อ่ืนๆ ผานอินเตอรเน็ตได

5 โครงการจัดตั้งศูนยบริการ  - เพ่ือเปนสถานท่ี และจุดกระจาย ปรับปรุงศูนยรับเรื่องราวรองทุกข 90,000  -  -  - เพ่ิมชองทางเขาใชงาน งานบริการและ

ไอซีทีเทศบาลเมืองบานไผ สัญญาณอินเตอรเน็ตพรอมระบบไฟ จัดหา โตะเกาอ้ีคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ตไรสาย พรอม เผยแพรวิชาการ

ในการใชงานอินเตอรเน็ต พรอมระบบไฟ  และอุปกรณกระจาย ระบบไฟ และสถานท่ี กองวิชาการฯ

สัญญาณอินเตอรเน็ต สําหรับใชงาน   เปนการ

สรางโอกาส เขาถึงสารสนเทศ

ไดอยางท่ัวถึง

6 โครงการจัดหาโปรแกรมคอม  -เพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.ขอมูลขาว วิเคราะห  ออกแบบระบบ และ 50,000  -  -  - ประชาชน สามารถไดรับ งานบริการและ

พิวเตอรเพ่ือการจัดการฐานขอมูล สารทางราชการ พ.ศ.2540  ท่ีสวน ดําเนินการพัฒนาโปรแกรม  หรือ ขอมูลขาวสารทางราชการ เผยแพรวิชาการ

ขาวสารทางราชการ เทศบาลเมือง ราชการ ตองมีการจัดเก็บขอมูล และ  จัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูป ไดรวดเร็ว กองวิชาการฯ

บานไผ (ตาม พรบ.ขอมูลขาวสาร ทําการเผยแพรขอมูลขาวสาร น้ันๆ -  เทศบาลมีระบบการจัดการ

ทางราชการ 2540) ขอมูลทางราชการเปนระบบ 

7 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ  - เพ่ือใหนักเรียนมีความกระตือรือรน

ในการศึกษา

 - จัดแขงขันทางวิชาการ สําหรับคร/ู

นักเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาล

    80,000       80,000     80,000 นักเรียนไดแสดงศักยภาพ

ทางดานวิชาการเพ่ือกาวสู

ระดับจังหวัด ระดับภาคตอไป

กองการศึกษา

8 โครงการแหลงเรียนรูสูชุมชน  - เพ่ือตองการใหเด็ก เยาวชน และ  -จัดทําหองสมุดเคลื่อนท่ีเพ่ือใหเด็ก -         180,000    -          - ประชาชนไดรับความรูอยาง กองการศึกษา

ประชาชนท่ัวไปในชุมชนไดรับขอมูล และเยาวชนและชุมชนไดศึกษาหา ท่ัวถึง

ขาวสารท่ีทันเหตุการณ ความรูจากแหลงเรียนรู
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.1  ยกระดับการศึกษา  ความรู  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหม  ใหมีความพรอมกาวสูการเปนสังคมแหงการเรียนรู
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ  -เพ่ือใหครูและนักเรียนมีทักษะทาง จัดคายภาษาอังกฤษ สําหรับครู 80,000    80,000      80,000    ครู นักเรียน และบุคลากรทาง กองการศึกษา

เพ่ือสูประชาคมอาเซี่ยน ดานการใชภาษาอังกฤษ นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา การศึกษามีทักษะในการใช

 -เพ่ือเตรียมความพรอมดานการใช ภาษาอังกฤษมากข้ึน

ภาษาอังกฤษในการเขาสูประชาคม

อาเซี่ยน

10 โครงการเทศบาลเมืองบานไผ Wifi  -เพ่ือเปนการบริการสัญญาณ เปนโครงการรวมมือระหวางเทศบาล 20,000  -  -  - ประชาชน สามารถ งานบริการและ

อินเตอรเน็ต  ตามสถานท่ีตางๆ เมืองบานไผ กับ บริษัท ทีโอที จํากัด เขาถึงขอมูลขาวสาร ทาง เผยแพรวิชาการ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ มหาชน (บานไผ)  เพ่ือดําเนินการ อินเตอรเน็ต ไดสะดวก กองวิชาการฯ

ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณ รวดเร็ว

อินเตอรตามจุดตางๆ ท่ีสามารถให

บริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิ

ภาพ

745,000 390,000 210,000รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจางครูฝกนําเตนแอโรบิค สนับสนุนใหประชาชนมีการ  -จัดจางครูฝกนําเตนแอโรบิคโดย 24,000         24,000         24,000         ประชาชนไดรับ สํานักปลัดฯ

ตามโครงการสุขกาย สบายชีวี ออกกําลังกายดวยการ จายเปนคาตอบแทนช่ัวโมงละ ประโยชนจากการ

(Sport day) เตนแอโรบิค 200 บาท/วัน ออกกําลังกาย

2 โครงการเขาคายฝกซอมกีฬานักเรียน  - เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเลนกีฬา และ

สรางความสามัคคีและความสัมพันธ

ภายในทีม

 -เก็บตัวฝกซอมนักกีฬา นักเรียนใน

สังกัดเพ่ือเขารวมการแขงขันกีฬา

นักเรียน อปท.ระดับภาค

         50,000          50,000          50,000  -นักเรียนไดรูกฏระเบียบ กฏ

กติกา นักเรียนมีความรัก สามัคคี

กอง

การศึกษา

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรียน

องคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับ

ภาคและระดับประเทศ

 - เพ่ือเพ่ิมทักษะในการเลนกีฬา และ

สรางความสามัคคีและความสัมพันธ

ภายในทีม

 - นํานักกีฬาตัวแทนเทศบาลไป

แขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ระดับภาคฯ 1 ครั้ง 

         80,000          80,000          80,000  - นักเรียนมีประสบการณในดาน

การแขงขันและมีพลานามัย

สมบูรณ

กอง

การศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ภาคและระดับประเทศ ภายในทีม สวนทองถ่ิน ระดับภาคฯ 1 ครั้ง 

ระดับประเทศ 1 ครั้ง

สมบูรณ

4 โครงการแขงขันกีฬาเพ่ือเยาวชน

และประชาชน

 - เพ่ือสงเสริมสุขภาพท้ังทางดาน

รางกายและจิตใจของประชาชนและ

เยาวชนใหแข็งแรง

 - จัดการแขงขันกีฬาเยาวชนและ

ประชาชน

       100,000        100,000        100,000  - เยาวชนและประชาชนมี

สุขภาพท่ีแข็งแรงและมี  ความ

สามัคคีในหมูคณะ

กอง

การศึกษา

5 โครงการอาหารกลางวัน  -เพ่ือใหนักเรียนไดรับสารอาหาร  -จัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก      2,506,400      2,506,400      2,506,400  -นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง กอง

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลฯ ท่ีมีประโยชนและมีสุขภาพแข็งแรง เพ่ือใหเด็กไดรับสารอาหาร ไดรับสารอาหารท่ีมีประโยชน การศึกษา

ครบ 5 หมู กันถวนหนา

6 โครงการจัดซื้ออาหารกลางวันศูนย

พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 ศูนย

 - เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับ

สารอาหารท่ีมีประโยชนและมีสุขภาพ

แข็งแรง

 - จัดทําอาหารกลางวันสําหรับเด็ก  

เพ่ือใหเด็กไดรับสารอาหารครบ 5 หมู

     1,084,720      1,084,720      1,084,720  - เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง

การศึกษา
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

 - 

เพ่ือ

สงเ

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

 - จัดซื้ออาหารเสริมนมเพ่ือใหเด็ก  

ไดดื่มเปนอาหารเสริม

     1,754,480      1,754,480      1,754,480  - เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง

การศึกษา

 - 

เพ่ือ

โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  -จัดซื้ออาหารเสริมนมเพ่ือใหเด็ก      2,881,060      2,881,060      2,881,060  - เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง

ให

ดี

ข้ึน

สังกัด สพฐ. ไดดื่มเปนอาหารเสริม การศึกษา

 - 

เพ่ือ

โครงการอาหารเสริม(นม)  -จัดซื้ออาหารเสริมนมเพ่ือใหเด็ก        584,080        584,080        584,080  - เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กองการศึกษา

ให

ดี

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดดื่มเปนอาหารเสริม ศูนย1,2,3

 - เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการออกโครงการอุดหนุนการกีฬา  - อุดหนุนงบประมาณในการจัดการ 160,000       160,000       160,000       เด็ก เยาวชน และประชาชน กอง

กําลังกายใหมีสุขภาพอนามัย แขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและ มีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ การศึกษากําลังกายใหมีสุขภาพอนามัย แขงขันกีฬานักเรียนเทศบาลและ มีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณ การศึกษา

ท่ีสมบูรณแข็งแรง เมือง พัทยาใหกับเทศบาลเจาภาพ แข็งแรง

และ อุดหนุนอําเภอบานไผและชมรม 

สงเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

ในเขตเทศบาล เชน ชมรมแอโรบิคฯ  

ชมรมไทเก็ก ฯลฯอุดหนุนเจาภาพ

การแขงขันกีฬาแหงชาติ

11 อุดหนุนงบประมาณโครงการอาหาร

กลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ

 -เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดรับ

สารอาหารท่ีมีประโยชนและมีสุขภาพ

แข็งแรง

 -อุดหนุนการจัดทําอาหารกลางวัน

สําหรับเด็กเพ่ือใหเด็กไดรับ

สารอาหารครบ 5 หมู

     4,115,800      4,115,800      4,115,800  -เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง กอง

การศึกษา

12 โครงการกอสรางสนามกีฬาและ  - เพ่ือเปนสถานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริม  -กอสรางลานกีฬาอเนกประสงค -              2,000,000     -               - มีสถานท่ีจัดกิจกรรมสงเสริม กอง

ลานกีฬาอเนกประสงค กีฬา นันทนาการแกเด็ก เยาวชนและ 1 แหง ตามแบบมาตรฐานลาน กีฬาและนันทนาการ การศึกษา

ประชาชนในทองถ่ิน กีฬาอเนกประสงคเพ่ือสราง
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

สังคมไทยเปนสุขของสมาคม

สันนิบาตแหงประเทศไทย

13 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง  - เพ่ือเสริมสรางสุขภาพท้ังทางดาน  - ติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย        480,000                -                  -    -มีสถานท่ีออกกําลังกายใหกับ กองการศึกษา

กายกลางแจง รางกายและจิตใจของประชาชนและ กลางแจง จํานวน 3 ชุด ประชาชนและเยาวชนท่ัวไป

เยาวชนใหแข็งแรง  -ประชาชนและเยาวชนมีสุขภาพ

แข็งแรง

14 โครงการสงเสริมพนักงานเทศบาล  - เพ่ือใหพนักงานเทศบาลพนักงานครู  - สงพนักงานเทศบาล พนักงานครู 10,000         10,000         10,000          - พนักงานเทศบาลมีรางกายท่ี กอง
พนักงานครูเขารวมแขงขันกีฬา เทศบาลเกิดความสนุกสนานเกิดพัฒนา เทศบาลและลูกจางเขารวมการแขงขัน แข็งแรงและเกิดความสามัคคี การศึกษา

การดานรางกายและอารมณสังคม กีฬาตามหนวยงานภาครัฐและเอกชน

สติปญญา จัดการแขงขันสติปญญา จัดการแขงขัน

15 โครงการแขงขันกีฬาอนุบาลเกมส  - เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาใหกับนักเรียน  -มีสถานศึกษาท่ีสอนในระดับปฐม 50,000         50,000         50,000          - นักเรียนมีความสามัคคีกันใน กอง

ระดับปฐมวัยใหกับโรงเรียนสังกัด วัยเขารวมการแขงขันกีฬาอนุบาล หมูคณะมีรางกายแข็งแรง การศึกษา

เทศบาลเกิดความสนุกสนานเกิดพัฒนา เกมส

 - เพ่ือสงเสริมการออกกําลังกายของ

นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

16 โครงการรวมการแขงขันไทคัพ  - เพ่ือสงทีมนักกีฬาเขารวมการ  - ไดรวมการแขงขันมหกรรมกีฬา 30,000         30,000         30,000          - ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง กอง

มหกรรมกีฬาทองถ่ินแหงประเทศไทย แขงขัน ทองถ่ินแหงประเทศไทย บานไผมีสุขภาพรางกายสมบูรณ การศึกษา

 - เพ่ือประชาสัมพันธงานของ แข็งแรงและเกิดความสามัคคี

เทศบาลเมืองบานไผ  - เทศบาลเมืองบานไผมีสวนรวม

ในการจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ

17 โครงการแขงขันกีฬาฟุตบอลชุมชน  - เพ่ือจัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล  -มีนักกีฬาฟุตบอลเขารวมการ 70,000         70,000         70,000          -เพ่ือใหประชาชน เยาวชนได กอง

ใหกับประชาชนในชุมชน แขงขัน พัมนาศักยภาพทางดานกีฬา การศึกษา
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ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

 - เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนากีฬา ฟุตบอล

ฟุตบอลในระดับทองถ่ิน  -สงเสริมการออกกําลังกาย

18 โครงการจัดซื้อครุภัณฑประจํา  - เพ่ือเปนการปฐมพยาบาล  - จัดซื้อเตียงนอนแบบเหล็กขนาด 10,500         -              -              นักเรียนไดรับการปฐมพยาบาล ร.ร.ท.2ฯ

หองพยาบาล เบื้องตน  3.5 ฟุตจํานวน 3 หลัง เบื้องตนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ศูนยฯ 2

 - จัดซื้อท่ีนอนขนาด 3.5 ฟุต 4,500           -              -              

 - จัดซื้อหมอนหนุน ผาปูท่ีนอน 3,000           -              -              

พรอมปลอกหมอนสีขาว

 - จัดซื้อตูยา 3,000           -              -              

-เพ่ือเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง ใช

เวลาวางใหเปนประโยชนหางไกลยา

-สงเสริมและสนับสนุนการแขงขัน

กีฬาภายในชุมชน  ท้ัง ๒๖ ชุมชน

       500,000        500,000        500,000 -ประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล

เมืองบานไผ มีความสามัคคีและ

กอง

สวัสดิการ

19 โครงการสงเสริมการแขงขันกีฬาใน

ชุมชน

20 โครงการเงินอุดหนุนอาสาสมัคร  - เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด  - จํานวน  1  ครั้ง 80,000         80,000         80,000          - อสม.ไดจัดทํากจิกรรมท่ี กอง 

สาธารณสุข (อสม.) กิจกรรมวัน อสม. เปนประโยชนตอตนเองและสังคม สาธารณสุขฯ

21 โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ  - เพ่ือเปนคาใชจาในการดําเนิน  - จํานวน  26  ชุมชน 260,000       260,000       260,000        - อสม. มีศักยภาพในการ กอง 

สนับสนุนการบริการสาธารณสุข งานของ อสม. ทํางานเชิงรุกในชุมชน สาธารณสุขฯ

22 โครงการเฝาระวังปองกัน  - เพ่ืออบรมอาสาสมัครปศุสัตวใน  - อาสาสมัคร 52 คน 70,000         70,000         70,000          - อาสาสมัครปศุสัตวไดทบ กอง 

และควบคุมโรคติดตอในสัตว เขตเทศบาลเมืองบานไผ มีความรู  - ฉีดวัดซีนโรคพิษสุนัขบาและ ทวนความรูเก่ียวกับโรคสัตว สาธารณสุขฯ

ความเขาใจ โรคพิษสุนัขบา โรคปากและเทาเปอย 26 ชุมชน  - สัตวเลี้ยงของประชาชน งานสัตว

โรคปากและเทาเปอยและอ่ืนๆ ไดรับการฉีดวัดซีนฯ แพทย

 - ฉีดวัดซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา

ยาคุมกําเนิด

 -ฉีดวัดซีนปองกันโรคปากและ

เวลาวางใหเปนประโยชนหางไกลยา

เสพติดประชาชนภายในชุมชน เขต

เทศบาลเมืองบานไผ

กีฬาภายในชุมชน  ท้ัง ๒๖ ชุมชน เมืองบานไผ มีความสามัคคีและ

สุขภาพแข็งแรงหางไกลยาเสพติด

สวัสดิการ

สังคม

ชุมชน
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แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

เทาเปอย

23 โครงการพัฒนาแผงจําหนายเน้ือสัตว  - เพ่ือใหผูประกอบการคาเน้ือสัตว  - ตลาดสดเทศบาลเมืองบานไผ 20,000         20,000         20,000          - สงเสริมใหผูประกอบการ กอง 

(เขียงสะอาด) มีความตระหนัก  มีความรู คาเน้ือสัตวมีความรู ความ สาธารณสุขฯ

ความเขาใจ สุขาภิบาลเขียงจําหนาย เขาใจและตระหนัก มีสวนรับ งานสัตว

เน้ือสัตว ผิดชอบในการจําหนาย แพทย

 - เพ่ือใหประชาชนชาวบานไผได เน้ือสัตว

บริโภคเน้ือสัตวท่ีสะอาด  - ประชาชนไดรับบริโภคเน้ือ

สัตวท่ีสะอาด

24 โครงการจางเหมาฆาสัตว  - เพ่ือจางเหมาบุคคลภายนอก  - จํานวน 4  คน 346,704       346,704       346,704        - เพ่ือใหประชาชนไดบริโภค กอง 24 โครงการจางเหมาฆาสัตว  - เพ่ือจางเหมาบุคคลภายนอก  - จํานวน 4  คน 346,704       346,704       346,704        - เพ่ือใหประชาชนไดบริโภค กอง 

ในโรงฆาสัตว มาทําการฆาสัตวในโรงฆาสัตว เน้ือสัตวท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะ สาธารณสุขฯ

มาตรฐานเทศบาลเมืองบานไผ

25 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ อสม.  - อสม. จํานวน  212  คน 500,000       -              -               - อสม. มีความรูและมีทักษะ กอง 

อาสาสมัครสาธารณสุข ในการทํางานมากข้ึน สาธารณสุขฯ

(อสม)และทัศนศึกษาดูงาน

26 โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  - เพ่ือสงเสริมสุขภาพกาย จิต  - ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมือง 600,000       -              -               - ผูสูงอายุไดมีการรวมกลุม กอง 

และทัศนศึกษาดูงาน ใหแกผูสูงอายุ บานไผ และสุขภาพกาย สุขภาพจิต สาธารณสุขฯ

ท่ีดี

27 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร  - อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและ 200,000       -              -               - อาสาสมัครผูสูงอายุและ กอง 

อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและ ดูแลผูสูงอายุและอาสาสมัครดูแล อาสาสมัครดูแลผูพิการ  อาสาสมัครผูพิการมีความรู สาธารณสุขฯ

อาสาสมัครดูแลผูพิการและ ผูพิการ จํานวน  78  คน และทักษะในการทํางานมากข้ึน
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แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ทัศนศึกษาดูงาน

28 โครงการรณรงคลดการใชนํ้า  - เพ่ือใหผูประกอบการคาลดการ  - ผูประกอบการคาและประชาชน 30,000         30,000         30,000          - ผูประกอบการคาและประ กอง 

มันทอดซ้ํา ใชนํ้ามันทอดซ้ําในการประกอบ ท่ีใชนํ้ามันทอดซ้ํา ชาชนท่ัวไป  ไมใชนํ้ามันทอด สาธารณสุขฯ

ปรุงอาหาร ซ้ําในการประกอบปรุงอาหาร

 - นํานํ้ามันทอดซ้ําไปใช

ประโยชนในการผลิต

ไบโอดีเซล

29 โครงการแผงสะอาดตลาด  - สรางความตระหนักและแรง  - กลุมผูประกอบการคาภายใน 60,000         60,000         60,000          - ประชาชนใหความรวมมือ กอง 

นาซื้อ จูงใจในการดูแลแผงจําหนายสินคา ตลาดเทศบาล และแผงจําหนาย ในการดูแลแผงจําหนายสินคา สาธารณสุขฯนาซื้อ จูงใจในการดูแลแผงจําหนายสินคา ตลาดเทศบาล และแผงจําหนาย ในการดูแลแผงจําหนายสินคา สาธารณสุขฯ

 - เฝาระวังการปนเปอนจาก สินคา ภายในบริเวณจุดผอนผัน  - ตลาดไดรับการพัฒนาเปน

สารเคมี ถนนบานไผพัฒนา 2 3  ถนน ตลาดสดนาซื้ออยางยั่งยืน

ประพัทธบํารุง และถนนสมาน  - ประชาชนไดรับโภชนการ

บํารุง ท่ีสะอาดปลอดภัย

30 โครงการออกหนวยบริการ  - เพ่ือใหประชาชนเขาถึงบริการ  - ประชาชนในเขตเทศบาล 100,000       100,000       100,000        - ประชาชนเขาถึงบริการ กอง 

สาธารณสุขผสมผสาน (เชิงรุก) ดานสาธารณสุข เมืองบานไผ ดานสาธารณสุข สาธารณสุขฯ

31 โครงการพัฒนางานอนามัย  - เพ่ือใหบริการดานสุขภาพ  - ใหบริการตรวจสุขภาพประจําป 15,000         15,000         15,000          - เด็กวัยเรียนและกอนวัย กอง 

โรงเรียน อนามัยและการสาธารณสุขในเด็ก แกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เรียนมีสุขภาพแข็งแรง สาธารณสุขฯ

วัยเรียนและวัยกอนเรียน เทศบาล 2 โรงเรียน ศูนยพัฒนา สมบูรณ

เด็ดเล็ก 3 ศูนย

32 โครงการจางเหมาบุคลากร  - ศูนยบริการฯ มีบุคลากรพรอม  - ศูนยบริการฯ ผานเกณฑ 360,000       360,000       360,000        - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

สายงานวิทยาศาสตร ใหบริการประชาชน ประเมิน เมืองบานไผ ไดรับบริการทาง สาธารณสุขฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

ประจําศูนยบริการฯ ดานสาธาณสุขท่ีมีคุณภาพ

จํานวน 2 อัตรา ไดมาตรฐาน

33 โครงการจางเหมาบุคลากร  - ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล  - ศูนยบริการฯผานเกณฑ 108,000       108,000       108,000        - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

ทําความสะอาดและดูแล เมืองบานไผมีบุคลากรพรอมให ประเมิน เมืองบานไผ ไดรับบริการทาง สาธารณสุขฯ

เครื่องมือเครื่องใชใหปราศจาก บริการประชาชน ดานาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

เช้ือ จํานวน 1 อัตรา ไดมาตรฐาน

34 โครงการจางเหมาบุคลากร  - ศูนยบริการฯ มีบุคลากรบริหาร  - ศูนยบริการฯ ผานเกณฑ 108,000       108,000       108,000        - มีการจัดการดานโปรแกรม กอง 

ดูแลระบบโปรแกรมฐานขอมูล จัดการดานโปรแกรมฐานขอมูล ประเมิน ฐานขอมูล บันทึกขอมูล และ สาธารณสุข

บันทึกขอมูล ประจําศูนยบริการฯ และบันทึกขอมูลดานสาธารณสุข รายงานผลดานสาธารณสุข

จํานวน 1 อัตรา ท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว เปนปจจุบันจํานวน 1 อัตรา ท่ีมีคุณภาพ รวดเร็ว เปนปจจุบัน

35 โครงการจางเหมาบุคลากร  - ศูนยบริการฯ มีบุคลากรตรวจ  - ศูนยบริการฯ ผานเกณฑ -              108,000       108,000        - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

ดานทันตกรรมประจําศูนย ดูแลรักษาโรคฟนพรอมใหบริการ ประเมิน เมืองบานไผ ไดรับบริการทาง สาธารณสุข

บริการฯ จํานวน 1 อัตรา ประชาชน ดานาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน

36 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑยา  - ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล  -จัดซื้อเวชภัณฑยา 100,000       100,000       100,000        - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

ประจําศูนยบริการสาธารณสุขฯ เมืองบานไผ  มีเวชภัณฑยาอยาง ไดแก  พาราเซตามอล เมืองบานไผ ไดรับบริการ สาธารณสุขฯ

เพียงพอใหบริการประชาชน ผงเกลือแร  อะมอกชิริลิน ดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพได

เบตาครีม ฯลฯ มาตรฐาน

37 โครงการจัดซื้อเวชภัณฑท่ีไมใชยา  - ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล  -จัดซื้อเวชภัณฑท่ีไมใชยา ไดแก 100,000       100,000       100,000        - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

ประจําศูนยบริการสาธารณสุขฯ เมืองบานไผ  มีเวชภัณฑท่ีไมใชยา สําลี ผากอช เข็มฉีดยา ฯลฯ เมืองบานไผ ไดรับบริการ สาธารณสุขฯ

เพียงพอใหบริการประชาชน ดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพได
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แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

มาตรฐาน

38 โครงการจัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร  - ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล  -จัดซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร 200,000       200,000       -               - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

หรือการแพทย ประจําศูนยบริการฯ เมืองบานไผมีครุภัณฑเครื่องมือแพทย หรือการแพทย ไดแก เครื่องวัด เมืองบานไผ ไดรับบริการ สาธารณสุขฯ

ท่ีจําเปนพรอมใหบริการประชาชน ความดันโลหิต เตียงตรวจภายใน ดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพได

เครื่องช่ังนํ้าหนักเด็กออน  มาตรฐาน

ถังออกซิเจน ชุดผาตัดเด็ก ฯลฯ

39 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ  - ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล  -จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ 50,000         - -  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

งานบานงานครัว เมืองบานไผ มีวัสดุครุภณฑ งานบานงานครัว ไดแก เมืองบานไผ ไดรับบริการ สาธารณสุขฯ

งานบานงานครัวพรอมสําหรับ ตูเย็น เครื่องซักผา เครื่องทํา ดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพได

 

งานบานงานครัวพรอมสําหรับ ตูเย็น เครื่องซักผา เครื่องทํา ดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพได

การบริการประชาชน นํ้าเย็น 2 หัว ฯลฯ มาตรฐาน

40 โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ  - ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล  -จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ 200,000       - -  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

สํานักงาน เมืองบานไผ มีวัสดุครุภัณฑ สํานักงาน ไดแก ตูเก็บเอกสาร เมืองบานไผ ไดรับบริการ สาธารณสุขฯ

สํานักงานพรอมสําหรับกาบริการ คอมพิวเตอร ปริ๊นเตอร แอร ดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพได

ประชาชน โทรศัพท วิทยุสื่อสาร โตะ มาตรฐาน

เกาอ้ี สําหรับผูมารับบริการ ฯลฯ

41 โครงการจัดซื้อเครื่องทํา  - เพ่ือใชในการทําสลบสัตวใน  -จัดซื้อเครื่องทําสลบสัตว 96,000         - -  - สัตวท่ีทําการฆาในโรง กอง 

สลบสัตว โรงฆาสัตว จํานวน 1 เครื่อง ฆาสัตวไมไดรับการทรมาน สาธารณสุขฯ

 - เพ่ือไมใหสัตวทรมาน งานสัตวแพทย

42 โครงการจัดซื้อเครื่องปมนํ้า  - เพ่ือใชสําหรับปมนํ้าในการชําระ  -จัดซื้อเครื่องปมนํ้า 7,000           - -  - เพ่ือใหการชําระลางซาก กอง 

ลางเน้ือสัตว และลางทําความ จํานวน  1  เครื่อง สัตว เน้ือสัตวใหสะอาดกอน สาธารณสุขฯ

สะอาดโรงฆาสัตว ขนสงตลาด งานสัตวแพทย

 - เพ่ือใหการชําระลางพ้ืน
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แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา

โรงฆาสัตว คอกพักสัตว

สะอาด

43 โครงการจัดซื้อเครื่องพน  - เพ่ือควบคุมแมลงพาหะนําโรค  - จํานวน  2  เครื่อง 160,000       - -  - ควบคุมแมลงและพาหะ กอง 

สารเคมีชนิดหมอกควัน นําโรคไดครอบคลุมพ้ืนท่ี สาธารณสุขฯ

44 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยา  - เพ่ือควบคุมสัตวและแมลง  - จํานวน  1  เครื่อง 20,000         - -  - ควบคุมแมลงและพาหะ กอง 

สะพายหลัง พาหะนําโรค นําโรคไดครอบคลุมพ้ืนท่ี สาธารณสุขฯ

45 เงินสมทบกองทุนหลักประกัน  - เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน  - กองทุนหลักประกันสุขภาพ 650,000       - -  - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

สุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ กองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 1 กองทุน เมืองบานไผ มีสุขภาพท่ีดี สาธารณสุขฯสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ กองทุนหลักประกันสุขภาพ จํานวน 1 กองทุน เมืองบานไผ มีสุขภาพท่ีดี สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบานไผ

18,942,244 18,066,244 15,866,244รวมท้ังสิ้น
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แนวทางการพัฒนาท่ี  3.2 เสริมสรางสุขภาพอนามัยในทุกกลุมอายุ   ควบคูกับการพัฒนาการใหบริการทางสาธารณสุข
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและท่ีมา
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แนวทางการพัฒนาท่ี  3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติเน่ือง จัดหาซื้อธง ธงทิว โคมไฟ ไฟประดับ 150,000     150,000      150,000         หนวยงานและประชาชน สํานักปลัดฯ

เน่ืองในวันสําคัญของชาติ ในวโรกาส 5 ธันวามหาราช ตราสัญลักษณในวโรกาสวันสําคัญและ ไดแสดงออกถึงความ

และ12 สิงหามหาราชินี วัสดุอุปกรณตางๆ เพ่ือใชในการประดับ จงรักภักดีในวโรกาส

ตกแตงอาคารสํานักงานซุมเฉลิมพระเกียรติ วันสําคัญของชาติ

ถนนสายตาง ๆ และในชุมชนท้ัง 26 ชุมชน

2 โครงการอุดหนุนท่ีวาการอําเภอ  -เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ  -สนุบสนุนงบประมาณในการจัดงาน 20,000       20,000       20,000           หนวยงานทุกภาคสวน สํานักปลัดฯ

บานไผ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี รัฐพิธีตาง ๆ และประชาชนไดแสดง

ประจําป 2556 และเปนการ ออกถึงความจงรักภักดี

แสดงออกถึงความจงรักภักดี ตอสถาบันพระมหากษัตริย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

แสดงออกถึงความจงรักภักดี ตอสถาบันพระมหากษัตริย

ตอสถาบันพระมหากษัตริย

ทุกพระองค

เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระมหาโครงการจัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย จัดกิจกรรมวันทองถ่ินไทย ในวันท่ี 20,000 20,000 20,000 เทศบาลมีสวนรวม สํานักปลัดฯ

กรุณาธิคุณแหงพระบาทสมเด็จ 18  มีนาคม ของทุกป ในการรณรงคจัด

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว กิจกรรม "วันทองถ่ินไทย"

รัชกาลท่ี 5 ไดกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอมใหจัดตั้ง

ตําบลทาฉลอมข้ึนเปนสุขาภิบาล

หัวเมืองแหงแรก เมื่อวันท่ี

18 มีนาคม 2448 ถือเปนจุด

กําเนิดของการปกครองสวน

ทองถ่ินครั้งแรกในประเทศไทย
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แนวทางการพัฒนาท่ี  3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม  - เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน

 - จัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ

และทองถ่ิน เชน  งานวันข้ึนปใหม , งาน

วันสงกรานต , งานวันลอยกระทง , งานแห

เทียนพรรษา

   1,700,000    1,700,000        1,700,000  - รักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมทองถ่ิน

กองการศึกษา

5 โครงการอนุรักษและฟนฟู  - เพ่ืออนุรักษและฟนฟู  - อนุรักษและฟนฟูวัฒนธรรมประเพณี      100,000       100,000          100,000  - เพ่ืออนุรักษและฟนฟู กองการศึกษา

วัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมในการแตงกายพ้ืนเมือง อีสาน วัฒนธรรมประเพณีอีสาน

6 โครงการจัดงานฉลองวันเด็ก เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีสวนรวม  - จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ        75,000        75,000            75,000 เด็กและเยาวชนมีสวนรวม กองการศึกษา

แหงชาติ /บทบาทในการจัดกิจกรรมท่ีเปน จัดกิจกรรมวันเยาวชนแหงชาติ ในวันสําคัญของชาติ

ประโยชนตอเด็กและสังคม จัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด

7 โครงการบรรพชาสามเณร/จารณี  - เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน  - จัดฝกอบรมปฏิบัติธรรมสําหรับเด็ก        30,000        30,000            30,000  - เด็ก เยาวชน และ กองการศึกษา7 โครงการบรรพชาสามเณร/จารณี 

ประจําป

 - เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชน

ใชเวลาในชวงปดภาคเรียนไดเขา

รับการฝกอบรมปฏิบัติธรรม 

เพ่ือใหมีสมาธิและหางไกลอบายมุข

 - จัดฝกอบรมปฏิบัติธรรมสําหรับเด็ก 

เยาวชน  และประชาชนท่ัวไปภายในเขต

เทศบาล

       30,000        30,000            30,000  - เด็ก เยาวชน และ

ประชาชน มีคุณธรรมและ

จริยธรรม ท่ีดีข้ึน

กองการศึกษา

8 โครงการอุดหนุนงานประเพณีและ 

วัฒนธรรมทองถ่ิน

 - เพ่ืออนุรักษสงเสริมวัฒนธรรม

ภูมิปญญาชาวบาน และเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียว

 - สงเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน เชน  งานกฐินเทศบาล , งาน

บุญกุมขาวใหญ , งานบุญบั้งไฟ , งานบุญ

ตะไลยักษ , งานเทศกาลงานไหมและ

ประเพณีผูกเสี่ยว

     430,000       430,000          430,000  - รักษาประเพณีและ        

วัฒนธรรมทองถ่ิน

กองการศึกษา

9 โครงการอุดหนุนกิจการศาสนาวัด  - เพ่ือการทนุบํารุง  สงเสริม

ศาสนาใหเจริญและเปนท่ีพ่ึงทางใจ

ในชุมชน

 - อุดหนุนเงินงบประมาณใหแกวัดท่ีตั้งอยู

ในเขตเทศบาล   วัดๆละ 20,000 บาท

     270,000       270,000          270,000  - ประชาชนมีท่ีพ่ึงทางใจ  

สังคมดีข้ึน

กองการศึกษา

5 - 63



ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาทุนมนุษย   

แนวทางการพัฒนาท่ี  3.3  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปะ ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

10 โครงการอุดหนุนบุญประเพณี  -เพ่ือสงเสริมบุญประเพณีทองถ่ิน  - อุดหนุนงบประมาณในการจัดงาน 208,000     208,000      208,000          - รักษาขนบธรรมเนียม กองสวัสดิการ

(บุญคุม) แตละชุมชน  ท้ัง 26  ชุมชน ของชุมชน ประเพณีบุญคุมของชุมชน ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน

ท้ัง  26 ชุมชน

3,003,000 3,003,000 3,003,000รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี  4 
- การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน  
  ในทุกระบบ 
             4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก
ระดับ  ท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย    
             4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียน 
การสอน ใหมีประสิทธิภาพ 



ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ  และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนาท่ี  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑการศึกษา  - เพ่ือใหเด็กและครูไดใชวัสดุ  - จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 7,000           -              -              เอกสารทางราชการจัดเปน กอง

การศึกษาท่ีเหมาะสม 4  ช้ัน  จํานวน  2  ตู ระเบียบ  เปนสัดสวน การศึกษา

 - จัดซื้อโพเดียม  จํานวน 2 ชุด 30,000         -              -               - เทศบาลเมืองบานไผมี กอง

แสตนทกลาวรายงานในการ การศึกษา

ดําเนินการพิธีตาง ๆ

 -จัดซื้อโตะ-เกาอ้ีนักเรียน ขาเหล็ก 60,000         -              -               - เพ่ือใหนักเรียนมีโตะ-เกาอ้ี ใช ร.ร.ท.1

จํานวน 50 ชุด อยางเพียงพอ

 -จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 15 ชอง -              7,000           -               - มีตูสําหรับเก็บเอกสาร ร.ร.ท.2

จํานวน 2 หลัง

 -จัดซื้อโตะอาหารพรอมเกาอ้ี 20 ชุด 80,000         -              -               -เด็กมีโตะและเกาอ้ีเพ่ือน่ัง ร.ร.ท.1

รับประทานอาหาร ร.ร.ท.2

- จัดซื้อโตะนักเรียนพรอมเกาอ้ี 60,000         60,000         -              - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ร.ร. ท.2

60 ชุด ในการจัดการเรียนการสอน

 -จัดซื้อโตะครู ระดับ 3-6 49,500         -              -               - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ กอง

จํานวน 11ชุด ในการปฏิบัติงาน การศึกษา

 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งชนิด -              177,000        -               - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ร.ร.ท.2

แขวน 16,000 บีทียู เบอร 5 ปฏิบัติงาน

จํานวน  6   เครื่อง 

- ตูเหล็กจัดเก็บเอกสารประจําหอง -              -              35,000         - สามารถอํานวยความสะดวกใน ร.ร. ท.2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลเมืองบานไผ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ  และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนาท่ี  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

เรียนขนาด  1x2  เมตร การปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

- จัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ช้ัน 7,000           -              -              - สามารถอํานวยความ ร.ร.ท.2ฯ

จํานวน 2 ตู สะดวกในการปฏิบัติงาน

 -จัดซื้อโตะหมูบูชา หมู 7 -              -              8,000           -  เด็กรูจักการมีศีลธรรมจริยธรรม ร.ร.ท.2ฯ,

จํานวน 2 ชุด  -เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ศูนยฯ2

 -จัดซื้อโตะหมูอนุบาล จํานวน 15 ชุด 37,500         -              -               -เกิดความเปนระเบียบภายใน ศูนยเด็กฯ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 1,2,3

 -  จัดซื้อโทรโขง จํานวน  5  ตัว 12,500         -              -               -  เพ่ิมประสิทธิภาพใน ศูนยฯ 3 แหง

การทํางาน ร.ร.ท1,ร.ร.ท.2

 -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง -              30,000         -               - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ศูนยฯ1

จํานวน 1 เครื่อง สําหรับหองสมุดและ ปฏิบัติงาน

สื่อ ศูนยฯ1

 -จัดซื้อพัดลมดูดอากาศติดกระจก -              2,000           -               -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ศูนยฯ1

สําหรับหองสมุดและสื่อ ปฏิบัติงาน

จํานวน 2 ตัว

 - จัดซื้อกลองดิจิตอลความละเอียดภาพ 15,000         -              -               - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ กอง

ไมนอยกวา 16 ลานพิกเซลขนาดการด ปฏิบัติงาน การศึกษา

ความจําไมนอยกวา 4GB 

สําหรับกองการศึกษา

 - จัดซื้อตูกระจกบานเลื่อน จํานวน 4 

หลัง สําหรับศูนย 2

               -            15,000  -  - เกิดความเปนระเบียบภายใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 ศูนยฯ2

 - จัดซื้อตูโชว 2 ตู                -     -            6,000  -มีท่ีเก็บสื่อการเรียนการสอน ศูนยฯ2

 - จัดซื้อพัดลมโคจรพรอมติดตั้ง 5,200           -              -               - เด็กมีบรรยากาศท่ีดีในขณะ  ศูนยฯ3
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งบประมาณและท่ีมา

จํานวน 4 ตัว รับประทานอาหาร

 -จัดซื้อโทรทัศนสี 29 น้ิว 2 เครื่อง -              -              30,000         เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศูนยฯ3

2 โครงการกอสรางอาคารเรียน  - เพ่ือใชเปนสถานท่ีเรียนของ  -สรางอาคารเรียนช้ันเดียว ตามแบบ -              1,237,000     -               - เด็กนักเรียนมีสถานท่ีเรียน กอง

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แปลนของกรมสงเสริมการปกครองสวน  เพียงพอ การศึกษา

ทองถ่ิน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 81-100 คน

3 โครงการจัดนิทรรศการแสดงผล

งานทางการศึกษาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและ

ระดับประเทศ

 - เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและทักษะ

ใหแกพนักงานครูเทศบาลและเด็ก

นักเรียน

 - รวมออกรานนิทรรศการในงาน  และ

ประกวดและแขงขันกิจกรรมทาง

วิชาการตามท่ีเทศบาลเจาภาพกําหนด

         70,000          70,000          70,000  -เพ่ิมทักษะการเรียนรู กอง

การศึกษา

4 โครงการอุดหนุนเจาภาพจัด  -เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนงานดาน  - อุดหนุนงบประมาณแกเจาภาพ 10,000         10,000         10,000          - เกิดการศึกษาเรียนรูทาง กอง

นิทรรศการทางวิชาการ วิชาการทางการศึกษา จัดงานนิทรรศการทางวิชาการ วิชาการ การศึกษา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 โครงการอุดหนุนชุมนุมลูกเสือ  - เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารีและยุว  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 20,000         20,000         20,000          - นักเรียนสามารถนําความรูท่ี กอง

ทองถ่ิน กาชาดโรงเรียนเทศบาลไดจัด บานไผ ไดเขารวมกิจกรรมชุมนุม ไดรับไปพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา

กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน ลูกเสือทองถ่ินไทย

พ้ืนฐาน

6 โครงการจางเหมาทําปาย  - เพ่ือเปนการประชาสัมพันธและ  - จางเหมาทําปายกองการศึกษา พรอม 20,000         -              -               - ประชาชนและผูมาติดตอ กอง

กองการศึกษา อํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ติดตั้ง ขนาด กวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ราชการมีความสะดวกมากข้ึน การศึกษา

ท่ีมาติดตอราชการในกองการศึกษา ตัวอักษรกลองโลหะ พ้ืนหลังโลหะ

7 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล  - เพ่ือแกไขปญหานํ้าทวมขัง  - ทําการปรับพ้ืนท่ีสนามฟุตบอล -              -              100,000         - นักเรียนมีพ้ืนท่ีออกกําลังกาย กอง

การศึกษา
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายใน -เพ่ือใหเกิดความสวยงาม -จางเหมาทาสีใหมภายในและภาย 85,000         -              -              -ประชาชนท่ีมาใชบริการ กองการศึกษา

และภายนอกอาคารหองสมุด เปนระเบียบเรียบรอย นอกอาคาร หองสมุดมีความประทับใจ หองสมุด

เทศบาล สรางความมั่นใจใหกับผู

มาใชบริการหองสมุด

9 โครงการปรับปรุงหองเรียน  - เพื่อใหนักเรียนมีหองเรียนนาฏศิลป  - ติดตั้งกระจกสองเงา ขางผนังหองเรียน -              -              50,000          - นักเรียนมีหองเรียนนาฏศิลปเปน กองการศึกษา

นาฏศิลป ที่สามารถสรางทักษะดานนาฏศิลป กระจกขนาดกวาง 2.00 ม.ยาว 6 ม. สัดสวน สามารถเรียนรูดวยตนเอง รร.ท.1

 - นักเรียนสามารถฝกปฏิบัตินาฏศิลป สูง2.00 ม.พรอมกรอบอลูมิเนียม 4 ดาน ดวยการสังเกตจากการสองดูใน

ไดถูกตองและสวยงามขึ้น กระจก

10 โครงการกอสรางฐานเสาธง  - เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีในการประกอบ  - ทําการเคลื่อนยายเสาธง -              100,000        -               - นักเรียนมีพ้ืนท่ีเขาแถว กองการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลบานไผ กิจกรรมหนาเสาธง รร.ท.1

11 โครงการปรับปรุงทอระบายนํ้า  - เพ่ือใหมีสภาพท่ีเอ้ือตอการเรียน  - ทําการปรับปรุงทอระบายนํ้า -              -              200,000         - สภาพโรงเรียนมีสภาพแวด กองการศึกษา

ภายในโรงเรียน เช่ือมตอกับอาคารเรียน ลอมท่ีดีข้ึน รร.ท.1

12 โครงการกอสรางสระวายนํ้า  - เพ่ือเปดใชเปนสถานฝกสอน  - สรางสระวายนํ้าขนาด 25.00x12.50ม. -              -              4,400,000      - เพ่ือใหนักเรียนมีสถานท่ีเรียน กองการศึกษา

อนุบาลสาธิต(2) วายนํ้าและพัฒนาสุขภาพของ ราคาประมาณ  4,400,000 บาทและ/ ท่ีมีประสิทธิภาพและสุขภาพ รร.ท.2ฯ

นักเรียน หรือขนาด 5.00x10.00 ม.ราคาประมาณ แข็งแรง

1,090,000  บาท 

ตามแบบแปลนของกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน

13 โครงการจัดทําวารสารวิชาการและ  -เพ่ือเผยแพรขาวสารความเคลื่อน  - จัดทําวารสารวิชาการดานการจัดการ 50,000         -              -               - กองการศึกษาไดจัดทําวารสาร กองการศึกษา

หนังสืออนุสรณนักเรียน ไหวดานการศึกษาและกิจกรรม ศึกษา ทางวิชาการเผยแพรทุกปการ รร.ท.1,รร.ท.2ฯ
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สถานศึกษาในสังกัด ใหผูปกครอง  - จัดทําหนังสืออนุสรณนักเรียนท่ีจบ ศึกษา ศูนยฯ 3 แหง

และประชาชนท่ัวไปไดทราบ การศึกษา  - ครู นักเรียน ผูปกครอง และ

 - เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนความคิด ประชาชนมีความเขาใจใน

เห็นระหวางนักเรียน ครู และ กิจกรรมของสถานศึกษาในสัง
ผูปกครอง กัดเมืองเทศบาลบานไผ

14 โครงการกอสรางทางเช่ือม  - เพ่ือความสะดวกในการสัญจร  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 -              500,000        -               - เพ่ือใหประชาชนผูปกครอง ร.ร.ท.2ฯ

ระหวางอนุบาล-อาคารประถม ไป-มา ติดตอประสานงาน อนุบาลสาธิตฯ เด็กนักเรียนสะดวกในการสัญจร

15 โครงการกอสรางเวทีกิจกรรม  - เพ่ือเปนท่ีจัดกิจกรรมหนาเสาธง  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 -              21,000         -               - นักเรียนมีบริเวณหนาเสาธง ร.ร.ท.2ฯ

หนาเสาธง3x4 เมตร อนุบาลสาธิตฯ ในการจัดกิจกรรมกลางแจง

16 โครงการศาลารักการอาน  - เพ่ือเปนสถานท่ีในการอาน  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 -              20,000         -               - นักเรียนมีท่ีอานหนังสือ

หนังสือ ฝกใหเด็กนักเรียนมีนิสัย อนุบาลสาธิตฯ เพ่ิมข้ึน ร.ร.ท.2ฯ

รักการอาน

17 โครงการติดตั้งผามาน  - เพ่ือความสะดวกในการ  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล -              70,000         -               - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํา ร.ร.ท.2ฯ

ปฏิบัติงาน สาธิตฯ งานเพ่ิมมากข้ึน

18 โครงการเสียงตามสาย  - เพ่ือใชในการประชาสัมพันธ  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล -              300,000        -               - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ ร.ร.ท.2ฯ

จัดกิจกรรมเสียงตามสาย สาธิตฯ ประชาสัมพันธท่ีดี

19 โครงการจัดตั้งหองสมุด  -เพ่ือเปนแหลงคนควาหาความรู  - จัดซื้อหนังสือสําหรับเด็ก 200,000        -              -               -นักเรียนไดคนควาหาความรูในการ ร.ร.ท.2ฯ

ในการเรียน  - จัดซื้อช้ันวางหนังสือ ขนาดกวางไม เรียนเพ่ิมข้ึน

นอยกวา 2 เมตร สูงไมนอยกวา

 1.5 เมตรจํานวน 6 ชุด

 - โตะเกาอ้ีเด็กน่ัง 4 คน สําหรับน่ังอาน

หนังสือ จํานวน 10 ชุด
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 -เคานทเตอรรับ-จายหนังสือขนาดกวาง

ไมนอยกวา 1.5 เมตรจํานวน 1 ชุด

20 โครงการจัดซื้อโตะหมูอนุบาล  - เพ่ือใหเกิดความสะดวก สบาย  - จัดซื้อโตะหมูอนุบาล จํานวน 6 ชุด 15,000         -              -              นักเรียนเกิดความสะดวกในการ ร.ร.ท.2ฯ

ในการจัดการเรียนการสอน เรียน

21 โครงการจัดซื้อล็อคเกอร 30 ชอง - เพ่ือใหนักเรียนเก็บอุปกรณ - จัดซื้อล็อคเกอร 30 ชอง จํานวน -              30,000         -              นักเรียนสามารถเก็บอุปกรณ ร.ร.ท.2ฯ

สวนตัว 6 ชุด สวนตัวได

22 โครงการจัดซื้อช้ันวางรองเทา - เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบ - จัดซื้อช้ันวางรองเทา จํานวน -              -              20,000         นักเรียนสามารถเก็บรองเทา ร.ร.ท.2ฯ

เรียบรอยในการจัดวางรองเทา 11 ช้ัน อยางมีระเบียบ

23 โครงการกอสรางอางลางถวย- - เพ่ือฝกใหนักเรียนไดลางถวย- - อางลางถวย-ชาม 2 แหง -              55,000         -              - มีสถานท่ีใหนักเรียนไดฝก ร.ร.ท.2ฯ

ชาม ชาม ดวยตนเอง ความรับผิดชอบในการลางถวย

24 โครงการจัดทําลวดตาขายก้ัน เพ่ือปองกันไมใหเด็กออกนอก  -จัดทําลวดตาขายก้ันบริเวณสนาม 20,000         -              -               - ปองกันการเกิดอุบัติเหตุและ ศูนยฯ1

บริเวณสนามเด็กเลน บริเวณและเพ่ือความปลอดภัย เด็กเลนพรอมประตูเปด-ปด ตามแบบ ความปลอดภัยของเด็ก

ของเด็ก แปลนของเทศบาล

25 โครงการปูกระเบื้องยางบริเวณ เพ่ือความปลอดภัยของเด็กนักเรียน  -ปูกระเบื้องยางเพ่ือความปลอดภัยของ -              50,000         -               -เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก ศูนยฯ1

สนามเด็กเลน ในการเลนเครื่องเลนสนาม เด็กเล็ก นักเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1

26 โครงการจัดทําเสาธงพรอมฐาน  - เพ่ือใหเด็กนักเรียนเขาแถวเพ่ือ  - จัดทําเสาธงพรอมฐานสําหรับศูนย 120,000        -              -               - เด็กนักเรียนไดเคารพธงชาติ ศูนยฯ2

เคารพธงชาติไทย พัฒนาเด็กเล็ก 2 ตามแบบแปลนของ

เทศบาลฯ

27 โครงการจัดทําปายประชาสัมพันธ  -  เพ่ือติดขาวสารประชาสัมพันธ  -ปายประชาสัมพันธชานออยมีลอ -              -              10,000          -เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ศูนยฯ2

ชานออยมีลอ ใหกับ  นักเรียน  ผูปกครองและครู ขนาดกวาง1.5เมตร ยาว2เมตร  -รูขาวสารท่ีทันสมัย

28 โครงการจัดทําปายช่ือศูนยพัฒนา -เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ -จางเหมาทําปายศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 50,000 -              -              เปนการประชาสัมพันธใหนักเรียน, ศูนยฯ2
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เด็กเล็ก 2 (เทศบาล) และอํานวยความสะดวกให พรอมติดตั้งขนาดกวาง1เมตร ยาว2 ผูปกครองและบุคคลภายนอกได

กับประชาชนท่ีมาติดตอ เมตร ตัวอักษรกลองโลหะ  รับทราบท่ีตั้งของศูนยพัฒนาเด็ก

ราชการ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก2 เล็ก2 ประชาชนและผูมาติดตอ

ราชการมีความสะดวกมากข้ึน

29 โครงการติดตั้งผามานกันแดด  - เพ่ือลดแสงแดดและความรอน  - ติดตั้งผามานกันแดด -              -              50,000          - แสงแดดและความรอนภาย ศูนยฯ3

ภายในหองเรียนของศูนยฯ3 ภายในหองเรียน ในอาคารและหองเรียนลดลง

30 โครงการจัดทําบอรดประชา  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  - จัดทําบอรดกํามะหยี่สองดานแบบ -              -              30,000          - ผูปกครองของศูนยฯไดรับ  ศูนยฯ 3

สัมพันธ ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและ กระจกบานเลื่อน มีหลังคา ขนาดกวาง ทราบขอมูลขาวสารอยาง

กิจกรรมของศูนยฯ3 1 เมตร ยาว2 เมตร จํานวน 2 บอรด ตอเน่ือง

31 โครงการจัดทําหลังคาบริเวณ  - เพ่ือใหเด็กมีท่ีเลนท่ีปลอดภัย  - จัดทําโครงหลังคาบริเวณสนาม -              70,000         -               - เด็กมีสนามเด็กเลนท่ี ศูนยฯ3

สนามเด็กเล็ก เด็กเลน ปลอดภัย

32  โครงการทําถนนคอนกรีตภายใน  - เพ่ือความสะดวกในการรับ-สง  - จัดทําถนนคอนกรีตขนาด 2 เมตร 50,000         -              -               - การรับสงเด็กนักเรียนมีความ ศูนยฯ3

ศูนยฯ3 เด็กนักเรียน ตั้งแตหนาประตูจนถึงอาคารเรียน สะดวกมากข้ึน

33 โครงการคาใชจายอินเตอรเน็ต  -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดรูป  -คาใชจายระบบอินเตอรเน็ต 33,600         33,600         33,600          - นักเรียนไดใชอินเตอรเน็ต กอง

ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ แบบสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดเทศบาล ความเร็วสูง การศึกษา

จํานวน 2 แหง ระบบ ADSL2 แหง x9,600บาท=19,200

ระบบ WIFI 2 แหง x7,200บาท=14,400

34 โครงการพัฒนาขาราชการครูของ  -เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน  - ขาราชการครูไดรับการพัฒนาตนเอง 108,000        108,000        108,000         - ขาราชการครูมีศักยภาพในการ กอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาล ของขาราชการครู อยางตอเน่ือง ทํางานมากข้ึน การศึกษา

จํานวน 2 แหง

35 โครงการพัฒนาครูผูดูแลเด็กของ  -เพ่ือพัฒนาครูผูดูแลเด็กใหมี  - ครูผูดูแลเด็กสังกัดเทศบาลจํานวน 11,000         11,000         11,000          - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ กอง
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ความรูความสามารถมากข้ึน 3 แหง ไดพัฒนาตนเอง เรียนการสอน การศึกษา

เทศบาลฯ จํานวน 3 แหง

36 โครงการพัฒนาหองสมุด  - เพ่ือใหนักเรียนมีหนังสืออานท่ี  - จัดซื้อหนังสือเขาหองสมุดโรงเรียน 150,000        150,000        150,000         - นักเรียนมีหนังสืออาน กอง

โรงเรียนสังกัดเทศบาล นาสนใจมากยิ่งข้ึน จํานวน 2 แหง คนควาเพ่ิมมากข้ึน การศึกษา

จํานวน 2 แหง

37 โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูของ  - เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรูของ  - ไดพัฒนาแหลงเรียนรูของโรงเรียน 40,000         40,000         40,000          - มีประชาชนมาใชบริการ กอง

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล โรงเรียนสําหรับเปนฐานในการ สําหรับเปนฐาน จํานวน 2 แหง แหลงเรียนรูของโรงเรียน การศึกษา

จํานวน 2 แหง จัดการเรียนการสอน สังกัดเทศบาลฯ

38 โครงการสงเสริมองคกรปกครอง  - เพ่ือจัดประกวดการจัดทําแผน  - จัดการประกวดการจัดทําแผนพัฒนา 300,000        300,000        300,000         -มีสถานศึกษา และอปท.เขารวม กอง

สวนทองถ่ินท่ีจัดทําแผนพัฒนา พัฒนาการศึกษาดีเดน การศึกษาดีเดน ระดับสถานศึกษา โครงการ การศึกษา

การศึกษาดีเดนระดับสถานศึกษา และระดับ อปท.  -มีแผนพัมนาการศึกษาท่ีมี

ในสังกัดเทศบาลและระดับ คุณภาพ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

39 โครงการจัดทําศูนยการเรียนรู  - เพ่ือจัดตั้งศูนยการเรียนรู  - จัดตั้งศูนยการเรียนรูสําหรับเด็ก 50,000         50,000         50,000          -เด็กปฐมวัยมีศูนยการเรียนรู กอง

สําหรับเด็กปฐมวัยของสถาน สําหรับเด็กปฐมวัย ปฐมวัย มากข้ึน การศึกษา

ศึกษาในโรงเรียนและศูนยพัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลและ

ระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

40 โครงการจัดซื้อรถกระบะบรรทุก  -เพ่ือใชบริหารรับสงนักเรียนของ จัดซื้อรถกระบะบรรทุก 6 ลอ จํานวน 2,400,000     -              -               - บุคลากรทางการศึกษา ครู กอง

6 ลอ จํานวน 2 คัน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง 2 คัน พรอมติดตั้งหลังคา นักเรียน ไดรับความสะดวก การศึกษา

พรอมติดตั้งหลังคา บานไผ ในการจัดกิจกรรมตางๆอาทิ เพ่ิมมากข้ึนในการเดินทางรวม

แขงกีฬา เขาคายลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมตาง ๆ 

ทัศนศึกษา เขารวมแขงขันทักษะ
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ  และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนาท่ี  4.1 สงเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับ  ท้ังในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัย     
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

41 โครงการจัดหาเครื่องออกกําลัง  - เพ่ือจัดหาอุปกรณและสถานท่ี   - จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 166,650        -              -               มีอุปกรณและสถานท่ีออกกําลัง กอง

กายกลางแจง ใหกับศูนยวิทยา ออกกําลังกายกลางแจงใหกับเด็ก จํานวน 6 ชุด กายกลางแจงใหกับเด็ก นักเรียน การศึกษา

ศาสตรเพ่ือการศึกษาขอนแกน นักเรียน นักศึกษาท้ังในระบบ 1. เครื่องบริหารหลังสะโพกและไหล นักศึกษาท้ังในระบบและนอก

เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 2.  เครื่องบริหารขอเขา ระบบ เยาวชน และประชาชน

3.เครื่องดึงไหล ท่ัวไป

4. ลูว่ิงอเนกประสงค

5.เครื่องบริหารแขนไหล และหนาทอง

6. เครื่องบริหารสะโพก

42 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  - เพ่ือรักษาความปลอดภัยในทรัพย  -ติดตั้งกลองวงจรปด จํานวน 5 ชุด 120,000        -              -               - สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล กอง

พรอมติดตั้ง ใหกับสถานศึกษา สินของสถานศึกษาในสังกัด 1 ชุด มีกลอง 4 ตัว ความจุฮารดิส 500GB เมืองบานไผมีความปลอดภัยใน การศึกษา

ในสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผ ติดท่ี ร.ร.ท.1  จํานวน 1 ชุด ชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน

 - เพ่ือใชบันทึกภาพเหตุการณ ติดท่ี ร.ร.ท.2  จํานวน  1 ชุด  - เปนประโยชนแกทางราชการ

ตาง ๆ ในชวงเวลากลางวันและ ติดท่ี  ศูนยฯ 1   จํานวน 1 ชุด ในการสืบคนขอมูลภาพ

กลางคืน เปนประโยชนแก ติดท่ี ศูนยฯ 2  จํานวน  1  ชุด เคลื่อนไหวตาง ๆ

ทางราชการ ติดท่ี  ศูนยฯ 3 จํานวน 1  ชุด

รวม  5  ชุด

4,452,950 3,536,600 5,731,600รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลใหไดมาตรฐาน ในทุกระบบ  และสงเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล

แนวทางการพัฒนาท่ี  4.2 พัฒนาระบบการบริหารการศึกษา ระบบการเรียนการสอน ใหมีประสิทธิภาพ
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอุดหนุนคณะศึกษา เพ่ือสรางเครือขายความรวมมือ  - อบรมพนักงานครูเทศบาล/พนักงาน 250,000     250,000        250,000         -ครูเทศบาลมีความรูความเขาใจ กอง

ศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน ระหวางคณะศึกษาศาสตร   จาง/บุคลากร ทางการศึกษา ทักษะเก่ียวกับเทคนิคการเรียน การศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแกนและ  - นิเทศการเรียนการสอน การสอนตามแนวปฏิรูปการ

กองการศึกษา เทศบาลเมืองบานไผ  ศึกษา

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน   

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบานไผ

2 โครงการสงเสริมการจัดทํา/  - เพ่ือเปนคาวัสดุในการจัดฝกอบรม  - เพ่ือจายเปนคาวัสดุในการจัดฝกอบรม 40,000       40,000          40,000           - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ กอง

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา จัดทําหลักสูตร สําหรับโรงเรียนท้ัง 2แหง ปฏิบัติงาน การศึกษา

ในสังกัดเทศบาลฯ

3 โครงการบัณฑิตนอย เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดความภาค นักเรียนท่ีจะจบการศึกษาจากศูนย 30,000       30,000          30,000           -นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ กอง

ภูมิใจในตนเองและใหนักเรียนมี พัฒนาเด็กเล็ก  1,2,3, และโรงเรียนใน ในตนเอง การศึกษา

สวนรวมในกิจกรรม สังกัดเทศบาลเมืองบานไผ ร.ร.ท.1 และ  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนท่ี

ร.ร.ท.2ฯ รูจักของประชาชนท่ัวไป

 - เพ่ือประเมินคุณภาพการจัดโครงการประเมินคุณภาพ  -  ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 10,000       10,000          10,000           -คุณภาพการศึกษาดีข้ึน กอง

การศึกษาโรงเรียนเทศบาลบานไผการศึกษา ตามท่ีเขตการศึกษาฯ และกรมสงเสริม การศึกษา

การปกครองสวนทองถ่ินกําหนดป 

ละ 1 ครั้ง

5 โครงการพัฒนาการบริหาร  -เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาโดย  -พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน 1,300,000   1,300,000     1,300,000      - เพ่ือพัฒนาดานการจัดกา ร.ร.ท.1

จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียน ใชโรงเรียนเปนฐาน ร.ร.ท.1/ร.ร.ท.2ฯ เปนฐาน ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท.2ฯ รศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ร.ร.ท.2

เปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน ร.ร.ท.1และร.ร.ท.2ฯ

(SBMLD) ร.ร.ท.1และ ร.ร.ท.2

1,630,000 1,630,000  1,630,000  

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี  5 
- การแกไขปญหาความยากจน 
  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 
             5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน   
                   ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพ้ืนฐานของรัฐบาล 



ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาท่ี  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแกปญหาความยากจน  - เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีอาชีพ  - จางนักเรียน/นักศึกษา  เพ่ือสราง 300,000 300,000 300,000  - นักเรียน/นักศึกษามีรายได กอง

หรือรายไดในระหวางปดภาคเรียน รายไดใหกับนักเรียนในวันปด ในชวงปดภาคเรียน สวัสดิการฯ

และไมปดภาคเรียน  ภาคเรียน หรือ กําลังศึกษาอยู

ปญหาการวางงานของเด็กและ

เยาวชนในเขตเทศบาล

2 โครงการอนุรักษและขยายพันธุโค เขต

เทศบาลเมืองบานไผ

-เพ่ือเปนการอนุรักษโค ใหคงอยู

เพ่ิมจํานวนมากข้ึน แกไขปญหา

ความเดือดรอนของเกษตรกรและ 

เปนการสรางรายไดใหแกประชาชน

ในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ

 -สมาชิกในชุมชนเขตเทศบาลเมืองบานไผ

 ท้ัง 26 ชุมชนสามารถยืมเลี้ยงขยายพันธุ

และสงตอสมาชิกรายตอไป โดยไมมีการ

ซื้อขายแมพันธุโค

      30,000        30,000        30,000 -เกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนลด

ปญหาการขาดทุนของ

เกษตรกร และมีความเปนอยู

ท่ีดีข้ึน

กอง

สวัสดิการ

สังคม

3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง

 - เพ่ือใหประชาชนมีความรูเรื่อง

เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง

- ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ 

ท้ัง ๒๖ ชุมชน

     150,000      150,000      150,000

 -เพ่ือใหชุมชนสามารถนําความรูท่ี

ไดรับไปประกอบอาชีพสามารถลด

รายจายเพ่ิมรายไดระดับมาตรฐาน

การครองชีพ

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลเมืองบานไผ

โครงการ วัตถุประสงค

กอง

สวัสดิการ

สังคม

ประชาชนในเขตเทศบาลเมือง

บานไผ ไดนําความรูทําใหเกิด

ทักษะ ความสามารถดาน

การเกษตรทฤษฎีใหม
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาท่ี  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

 -

เพ่ือ

ให

ชุมช

นพ่ึง

เพ่ือนําไปตอยอดในดาน

การเกษตรทฤษฎีใหมสามารถ

เปนปราชญของชุมชนได
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาท่ี  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

-

เพ่ือ

ใช

เปน

สถา

นท่ี

ศึก

ษา

หา

ควา

มรู

และ

ฝก

อาชี

พใน

ชุมช

น 

และ

เปน

สถา

นท่ี

จําห

นาย

สิน

โครงการจัดตั้งศูนยการศึกษาการเรียนรู

วิชาชีพและศูนยการจําหนายสินคาของดี

ในชุมชน

 -จัดตั้งศูนยการศึกษาการเรียนรูวิชาชีพ

และศูนยการจําหนายสินคาของดีในชุมชน

             -                -        100,000 -ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ สามารถนําความรู

เก่ียวกับอาชีพไปประกอบ

อาชีพสามารถนําสินคามา

จําหนายไดท่ีศูนยการจําหนาย

สินคาท่ีทางเทศบาลไดจัดตั้งไว

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาท่ี  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

 - 

เพ่ือ

ให

ประ

โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนารายได

ในชุมชน เทศบาลเมืองบานไผ

- จัดตั้งกลุมพัฒนาอาชีพในเขตเทศบาล

และสนับสนุนวัสดุ  อุปกรณในการ

ฝกอบรม และจัดอบรมกลุมเปาหมาย

กลุมคณะกรรมการชุมชน กลุมสตรี

     400,000      400,000      400,000 -ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ ไดนําความรู

ทักษะ ประสบการณดาน

สาขาชางตางๆสามารถนําไป

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาท่ี  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

 -

เพ่ือ

พัฒ

นา

ทัก

ษะ

ฝมื

อดา

นกา

รอา

ชีพ

ใหกั

บป

ระ

ชา

ชน

เพ่ือ

องค

กร

ประ

ชา

ชน

มี

ประ

กลุมคณะกรรมการชุมชน กลุมสตรี

แมบาน ผูสูงอายุ และประชาชนท่ัวไป

สาขาชางตางๆสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาท่ี  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

980,000 980,000 1,080,000รวมท้ังสิ้น

6 โครงการซื้อวัสดุอุปกรณสงเสริมอาชีพ

และพัฒนารายไดเกษตรกร

เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณใหชุมชนใน

การดําเนินการสงเสริมเกษตรกร

กอง

สวัสดิการ

สังคม

-ประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผไดรับการ

ชวยเหลือดานประกอบอาชีพ

จัดซื้อซื้อวัสดุอุปกรณใหชุมชนท้ัง 26 

ชุมชนในดานการสงเสริมอาชีพเกษตรกร

     100,000      100,000      100,000
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาท่ี  5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการข้ันพื้นฐานของรัฐบาล
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียน เพ่ือจายเปนเงินทุนการศึกษา มอบทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน  50,000        50,000       50,000        ผูไดรับทุนการศึกษา สํานักปลัดฯ

นักศึกษา และผูดอยโอกาส แกเด็กนักเรียน นักศึกษา และ นักศึกษา และผูดอยโอกาสทางการศึกษา มีโอกาสในการศึกษา

ผูดอยโอกาสทางการศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ สําหรับใชใน สูงข้ึนและสามารถ

การศึกษาท่ีสูงกวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นําไปใชในการ

หรือเทียบเทาแตตองไมสูงกวาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ

2 โครงการเงินอุดหนุนชมรม  - เพ่ือเปนคาใชจายในการจัด  - จํานวน  1  ชมรม 50,000        50,000       50,000         - ชมรมผูสูงอายุมีศักยภาพ กอง 

ผูสูงอายุเทศบาลเมืองบานไผ กิจกรรมของชมรมผูสูงอายุ สาธารณสุขฯ

3 โครงการอุดหนุนบริจาค  - เพ่ืออุดหนุนในกิจกรรมบริจาค  - อุดหนุนเงินใหแกอําเภอ 20,000        20,000       20,000         - มีกองทุนในการจัดกิจ กอง 

โลหิตชวยเหลือชีวิตเพ่ือมนุษย โลหิตของอําเภอบานไผ บานไผในการจัดกิจกรรม กรรมบริจาคโลหิตของ สาธารณสุขฯ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

โลหิตชวยเหลือชีวิตเพ่ือมนุษย โลหิตของอําเภอบานไผ บานไผในการจัดกิจกรรม กรรมบริจาคโลหิตของ สาธารณสุขฯ

ท่ี ขก 0037.15/ 2517 อําเภอบานไผ

ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2555

 - เพ่ือชวยเหลือผูปวยโรคเอดสโครงการเงินอุดหนุนศูนย  - อุดหนุนใหแกศูนยเฉลิม 30,000        30,000       30,000         - ศูนยเฉลิมพระเกียรติ กอง 

และผูติดเช้ือ เฉลิมพระเกียรติเพ่ือชวย พระเกียรติ อําเภอบานไผ มีกองทุนใน สาธารณสุขฯ

บานไผ ท่ี ขก เหลือผูปวยโรคเอดส การชวยเหลือผูปวยโรค

ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2555 เอดสและผูติดเช้ือ HIV 

ของอําเภอบานไผ

5 โครงการสงเคราะหครอบครัวผู  - เพ่ือใหการสงเคราะหครอบครัว  - ชวยเหลือดานการเงินและเปนเครื่อง 50,000 50,000 50,000  - ประชาชนไดรับการ กอง

ประสบภัยพิบัติและปญหาความ ผูยากไรและดอยโอกาสประสบ บริโภค แกครอบครัวผูประสบภัยพิบัติ ชวยเหลือจากภาครัฐอยาง สวัสดิการฯ

เดือดรอนความยากจนของผูดอย ปญหาความเดือดรอนจากภัยธรรม ปญหาความยากจน ยากไร ไรท่ีพ่ึง ท่ัวถึงและเปนการบรรเทา

โอกาส ชาติ หรือจากความยากจน  ยากไร และกลุมผูดอยโอกาส ความเดือดรอนเบื้องตน
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ยุทธศาสตรท่ี 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาท่ี  5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน  ผูดอยโอกาส และบริการข้ันพื้นฐานของรัฐบาล
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

6 โครงการสงเคราะหเครื่องกันหนาว  -เพ่ือเปนการบรรเทาความเดือดรอน  -ใหการสงเคราะหเครื่องกันหนาวแกผู 100,000 100,000 100,000  -ประชาชนไดรับการ กอง

แกผูดอยโอกาส เบื้องตนแกผูยากไร ยากจน และดอย ท่ียากจนและดอยโอกาส ในเขตเทศบาล สงเคราะหเครื่องกันหนาว สวัสดิการฯ

โอกาส ท่ีประสบภัยธรรมชาติและ เมืองบานไผ ท้ัง 26 ชุมชน เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน

จากสภาพ อากาศท่ีหนาวเย็น  -ประชาชนไดรับการ

ตามฤดูกาล สวัสดิการตางๆ และไดรับ

การชวยเหลือทันเหตุการณ

7 โครงการมอบทุนการศึกษา สําหรับ  -เพ่ือเด็กนักเรียน นักศึกษา และ ใหทุนการศึกษาแกเด็กกําหรา เด็กยากจน ไมเกิน 2.5% -            -             -เด็กนักเรียน นักศึกษา กอง

เด็กนักเรียน นักศึกษา และ ผูดอยโอกาสไดรับการศึกษาในระดับ และพิการ ในทองถ่ิน ศึกษาในระดับท่ี ของรายได และผูดอยโอกาสไดรับการ การศึกษา

ผูดอยโอกาส ท่ีสูงข้ึน สูงข้ึนกวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ ประจําป ศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน

เทียบเทาแตไมสูงกวาปริญญาตรี 500,000      เทียบเทาแตไมสูงกวาปริญญาตรี 500,000      

8 โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส  -เพ่ือสงเคราะหจัดสวัสดิการดาน  -สนับสนุนเบี้ยยังชีพและสวัสดิการ 580,000 580,000 580,000  -ผูปวยเอดสไดรับการ กอง

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ตางๆ  ใหแกผูติดเช้ือผูปวยเอดส ตางๆ  แกประชาชนและเยาวชน ชวยเหลือใหมีคุณภาพชีวิต สวัสดิการฯ

ในเขตเทศบาลฯ เพ่ือเปนการ ท่ีปวยเปนโรคเอดส ท่ีดีข้ึน

สรางขวัญและกําลังใจ

1,380,000 880,000 880,000รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรท่ี  6 

 - การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ 
             6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน
ใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร 
             6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถ่ินอยาง
มีคุณภาพและท่ัวถึง 



ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อโตะหินออนพรอม เพ่ือใหบริการประชาชนผูมา  - จัดซื้อโตะหินออนพรอมเกาอ้ี 12,000        - - อํานวยความสะดวก สํานักปลัดฯ

เกาอ้ี  จํานวน  6  ชุด ติดตอราชการ และประชาชนท่ีมา จํานวน  6  ชุด แกประชาชนผูมาใช

ออกกําลังกายภายในบริเวณ บริการภายในสํานักงาน

สํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลเมืองบานไผ

2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกสําหรับรักษา เพ่ือใชในการปฏิบัติงานรักษา จัดซื้อรถบรรทุกแบบมีชองวางดาน - 580,000     - เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน สํานักปลัดฯ

ความสงบเรียบรอย  แบบมีชองวาง ความสงบเรียบรอยและการจราจร หลังคนขับ(CAB)มีนํ้าหนักบรรทุกไม งานรักษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลเมืองบานไผ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ความสงบเรียบรอย  แบบมีชองวาง ความสงบเรียบรอยและการจราจร หลังคนขับ(CAB)มีนํ้าหนักบรรทุกไม งานรักษา

ดานหลังคนขับ (CAB) อุบัติเหตุภายในเขตเทศบาล ต่ํากวา 1 ตัน ขัเดลื่อน 2 ลอ  ปริมาตร ความสงบ

กระบอกสูบไมต่ํากวา  2,400 ซีซีพรอม

พวงมาลัยเพาวเวอร เครื่องปรับอากาศ

วิทยุเทป เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง

สัญญาณไฟไซเรน สัญญาณไฟวับวาบ

วิทยุสื่อสาร  พรอมอุปกรณครบชุด

มีท่ีน่ังสองแถวถอดได

3 โครงการจัดซื้อกลองถายรูปดิจิตอล เพ่ือใชประโยชนในการบันทึกภาพ จัดซื้อกลองคอมแพคสามารถถายขอมูล 10,000        -            -                เจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพใน สํานักปลัดฯ

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาเทศกิจ ลงคอมพิวเตอรไดมีกระเปาบรรจุกลอง การปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน งานรักษา

และในการทําโครงการตางๆ กลองถายภาพน้ิงความละเอียดไมนอย ความสงบ

กวา  16 ลานพิกเซล
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แนวทางการพัฒนาท่ี  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
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งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการจัดเก็บคาธรรมเนียม  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ จางเหมาบุคคลภายนอกออกจัดเก็บคา 150,000       -            -                เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ กองคลัง

การจอดยานยนต จัดเก็บรายได ธรรมเนียมฯ วันละ  200  บาท รายไดมีความเปนระเบียบ

  - เพ่ือความเปนระเบียบในการ จํานวน  2  คน ในการจอดยานยนต

จอดยานยนต

5 โครงการจางเหมาบุคคล  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ จางเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน 384,000       -            -                งานมีประสิทธิภาพและทัน กองคลัง

ภายนอกชวยปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในดานตาง ๆ งานผลประโยชน  3  คน ตามกําหนดเวลา

กองคลัง  - เพ่ือใหเพียงพอกับปริมาณงาน งานการเงินและบัญชี    1  คน บริการประชาชนไดดีและ

ท่ีเพ่ิมมากข้ึน งานพัสดุ 1  คน โดยจางเหมารายเดือน รวดเร็วข้ึน

 - เพ่ือชวยเหลือคนวางงาน เดือนละ 6,400  บาท - เพ่ือชวยเหลือคนวางงาน เดือนละ 6,400  บาท

6 โครงการปรับปรุงหองกองคลัง  -เพ่ือความเปนระเบียบของสถาน ปรับปรุงหองกองคลัง 400,000       -            -                สถานท่ีสะอาดเปนระเบียบ กองคลัง

ท่ีราชการ สะดวกในการติดตอราชการ

 -เพ่ือความสะดวกของผูมาติดตอ ประชาชนมีความพึงพอใจ

ราชการ ท่ีมีตลาด

7 โครงการพัฒนาปรับปรุงตลาด เพ่ือใหมีตลาดสดเทศบาล ปรับปรุงพัฒนาตลาดเทศบาลฯ  ใหได 600,000       -            -                ประชาชนมีความพึงพอใจท่ี กองคลัง

เทศบาล 1,2,3 และ4 ใหเปนตลาด ท่ีไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ มาตรฐานตามขอกําหนดของ มีตลาดสะอาดถูกสุขลักษณะ

มาตรฐาน ตามขอกําหนดของกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข สามารถปองกันโรคติดตอได

สาธารณสุข สินคาและอาหารสดท่ีสะอาด
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แนวทางการพัฒนาท่ี  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
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งบประมาณและท่ีมา

8 โครงการจางบริษัทท่ีปรึกษาศึกษา  - เพ่ือใหมีตลาดเทศบาลท่ีได  - จางบริษัทท่ีปรึกษาศึกษาออกแบบ -             300,000     300,000          -มีตลาดท่ีไดมาตรฐาน กองคลัง

ออกแบบปรับปรุงตลาดสดเทศบาล มาตรฐาน  ถูกสุขลักษณะตามขอ ปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 2,3 ใหเปน สุขลักษณะทันสมัย 

2,3 ใหเปนตลาดใหมท่ีไดมาตรฐาน กําหนดของกระทรวงสาธารณสุข ตลาดใหมท่ีไดมาตรฐาน ปลอดภัยจากโรค

 - ประชาชนมีความพึงพอใจ

ท่ีมีตลาดสะอาดถูกสุขลักษณะ

9 โครงการจัดซื้อเตนท เพ่ือใชในงานรัฐพิธีงานประเพณีตางๆ จัดซื้อเตนท จํานวน 20 หลัง -             -            240,000         เพ่ือใหงานตางๆ ของเทศบาล กองชาง

ของเทศบาลและเพ่ือบริการประชาชน เปนไปดวยความเรียบรอย

10 โครงการจัดซื้อเครื่องตัดหญา เพ่ือใชสําหรับตัดหญาภายใน -จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบสายสะพาย 72,000        -            -                ภายในเขตเทศบาลสะอาด กองชาง

เขตเทศบาล เครื่องยนตขนาด1.5 แรงมา ปริมาตร

กระบอกสูบไมต่ํากวา 30 ซีซี.

จํานวน 3 เครื่อง

-จัดซื้อเครื่องตัดหญาแบบเข็น เครื่อง

ยนตขนาดไมต่ํากวา 5 แรงมาเสนผาศูนย

กลางของลอ ประมาณ 26 น้ิว ความจุ

ถังนํ้ามันเครื่องยนตไมนอยกวา 1.5 ลิตร

จํานวน 2 เครื่อง

11 โครงการจัดซื้อเสาไฟฟา เพ่ือใชในงานรัฐพิธี งานประเพณีตางๆ จัดซื้อเสาไฟฟา ค.ส.ล.ยาว 9 เมตร 75,000        -            -                เพ่ือใหงานตางๆ ของเทศบาล กองชาง

ของเทศบาลและเพ่ือบริการประชาชน จํานวน 30 ตน เปนไปดวยความเรียบรอย

12 โครงการปรับปรุงสถานท่ี  - มีสถานท่ีในการใหบริการ  -ศูนยบริการสาธารณสุข เทศบาลเมือง 1,000,000    -            -                 - ประชาชนในเขตเทศบาล กอง 

เพ่ือใชเปนศูนยบริการ สาธารณสุขท่ีไดมาตรฐาน บานไผ ผานเกณฑมาตรฐาน เมืองบานไผ ไดรับบริการ สาธารณสุขฯ

สาธารณสุขเทศบาลเมืองบานไผ ดานสุขภาพท่ีมีคุณภาพได

มาตรฐาน
5 - 82
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แนวทางการพัฒนาท่ี  6.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย  สะดวก รวดเร็วและครบวงจร
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

13 โครงการกอสรางหองนํ้า  - มีหองนํ้าสะอาดและเพียงพอ  - หองนํ้า จํานวน 1 หอง 350,000        - มีหองนํ้าเพียงพอสําหรับ กอง 

บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข สําหรับผูมารับบริการ สําหรับใหบริการประชาชน ประชาชนท่ีมาใชบริการ สาธารณสุขฯ

เทศบาลเมืองบานไผ (โนนสวาง)

14 โครงการกอสรางเตาเผาศพ  - เพ่ือแกไขปญหามลพิษทาง  - ทําการกอสรางเตาเผาศพ - - 2,000,000        - ชุมชนรอบบริเวณวัดบาน กอง 

ปลอดมลพิษ อากาศท่ีเกิดข้ึนจากการเผาศพ ณ บริเวณวัดบานเก้ิง เก้ิงและประชาชนใกลเคียง สาธารณสุขฯ

ไมไดรับมลพิษทางอากาศ

15 โครงการออกเยี่ยมชุมชนเคลื่อนท่ี เพ่ือใหการบริการเชิงรุกแกประชาชน ออกใหบริการแกประชาชนในเขต 350,000       350,000     350,000         ประชาชนไดรับบริการหลาก กอง 

ในการแกไขปญหาจากคํารองทุกข เทศบาลเมืองบานไผ  ท้ัง 26 ชุมชน หลายในเวลาเดียวกันประชาชน สวัสดิการฯ

ของประชาชนสรางจิตสํานึกในการ มีโอกาสใกลชิดหนวยงานภาคของประชาชนสรางจิตสํานึกในการ มีโอกาสใกลชิดหนวยงานภาค

บริการรวมกันระหวางหนวยงาน รัฐและเอกชน สามารถรับเรื่อง

ราชการตางๆ อยางเปนระบบและ รองทุกขไดอยางรวดเร็วมีจิต

ตอเน่ือง สํานึก

3,403,000 1,230,000 2,890,000รวมท้ังสิ้น
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แนวทางการพัฒนาท่ี  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเพ่ิมและปรับปรุงระบบ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให - เพ่ิมและปรับปรุงระบบอินเตอรเนต 30,000     -  -  - การใหบริการขอมูลขาว งานบริการและ

เครือขายคอมพิวเตอร บริการระบบการใหขอมูลขาวสาร ใชสายและไรสาย  ใหครอบคลุมทุกจุด สารทันสมัยรวดเร็ว และ เผยแพรวิชาการ

ท่ีทันสมัย รวดเร็ว ครบวงจรและ บริการภายในเขตเทศบาลฯ ท่ัวถึงแลกเปลี่ยนขอมูล กองวิชาการฯ

ท่ัวถึงแกประชาชน - การแลกเปลี่ยนขอมูล

 - เพ่ือใหเครื่องคอมพิวเตอร และการติดตามงานภาย

สามารถใชขอมูลและทรัพยากร  ในองคกรทําไดรวดเร็ว

รวมกันไดสามารถครอบคลุม ลดการซ้ําซอนของแฟม

การใชงานทุกกองท้ังระบบใชสาย

และไรสาย

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

และไรสาย

2 โครงการจัดทําโครงปายประชาสัมพันธ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ -จัดทําปายประชาสัมพันธ 100,000    -  -  -ประชาชนไดรับขอมูล งานบริการขอมูล

ประชาสัมพันธกิจกรรม โครงการ ตามแบบท่ีเทศบาลกําหนด ขาวสารท่ีท่ัวถึง ขาวสาร

ตางๆ ของเทศบาล กองวิชาการฯ

-เพ่ือเผยแพรผลงานและกิจกรรม โครงการเผยแพรประชาสัมพันธ  - จัดทําแผนพับประชาสัมพันธ แผนปลิว 350,000     -      -  -ประชาชนและหนวย กองวิชาการฯ

ของเทศบาล กิจกรรมและผลงานของเทศบาล วารสาร จุลสาร รายงานผลการดําเนินงาน งานอ่ืนๆ ไดรับทราบ 

 -เพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ของเทศบาลฯ  ปฏิทิน  วีดีทัศนเทศบาลฯ ขอมูลขาวสารของ 

กิจกรรม ของเทศบาล ฯลฯ เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธให เทศบาล

- เพ่ือประชาสัมพันธผนงานจัด หนวยงาน องคกรท้ังภาครัฐและเอกชน   

กิจกรรมตางๆใหหนวยงานฯลฯ รวมไปถึงประชาชนท่ัวไปทราบ
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แนวทางการพัฒนาท่ี  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง
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(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ
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งบประมาณและท่ีมา

4 โครงการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการบริการ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึง  -พัฒนาเว็ปไซตเพ่ือการบริการขอมูลขาว 25,000    25,000      25,000          -ประชาชนไดรับขอมูล กองวิชาการฯ

ขอมูลขาวสารสารสนเทศของหนวยงาน แหลงขอมูลขาวสารของ สารสารสนเทศของเทศบาลฯ ขาวสารอยางท่ัวถึง

5 โครงการจัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเขาถึง  - จัดอบรม วิธีการประชาสัมพันธในชุมชน 50,000    50,000      50,000          -ประชาชนไดรับขอมูล กองวิชาการฯ

ประชาสัมพันธในชุมชน แหลงขอมูลขาวสารของ  - จัดประชุมกลุมเครือขายประชาสัมพันธ ขาวสารอยางท่ัวถึง

 - ศึกษาดูงานดานประชาสัมพันธ

6 โครงการจัดทําแผนพับ เพ่ือใหประชาชนผูมีหนาท่ีเสีย จัดทําแผนพับหรือคูมือเก่ียวกับระเบียบ 10,000    -          -              ประชาชนไดตระหนักถึง กองคลัง

ประชาสัมพันธความรูเรื่องภาษี ภาษีไดรับความรู เขาใจเก่ียวกับ กฎหมายหรือขอปฏิบัติใหประชาชนได หนาท่ีท่ีตองเสียภาษี  และ

คาธรรมเนียม และใบอนุญาต ๆ กฎหมายระเบียบตาง ๆ  ดานภาษี รับความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระ เขาใจในตัวบทกฎหมายคาธรรมเนียม และใบอนุญาต ๆ กฎหมายระเบียบตาง ๆ  ดานภาษี รับความรูความเขาใจเก่ียวกับการชําระ เขาใจในตัวบทกฎหมาย

ท้ังระยะเวลาการชําระภาษี ภาษีคาธรรมเนียม   และใบอนุญาต ๆ มากยิ่งขน

7 โครงการบริการขอมูลแผนท่ี เพ่ือใหผูชําระภาษีสามารถ จางเหมาบริษัท/บุคคลภายนอกนํา 40,000    40,000      40,000         เกิดประสิทธิภาพในการให กองคลัง

ภาษีฯ(GIS) ผานเวปไซตของ ตรวจสอบขอมูลทรัพยสิน ขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียทรัพยสิน บริการประชาชน และมี

เทศบาล เบื้องตนทางอินเตอรเน็ตได ลงเวปไซตของเทศบาล ความโปรงใสตรวจสอบได

8 ประเภทบริการดานโทรคมนาคม  -เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ  -เปนคาใชจายในการบริการโทรคมนาคม 10,000    10,000      10,000          - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ กอง

สําหรับกองการศึกษา บริการดานโทรคมนาคมเช่ือมตอ เช่ือมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในการปฏิบัติงาน การศึกษา

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง กองการศึกษา
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ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาท่ี  6.2 พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

9 โครงการหอกระจายขาวชุมชน -เพ่ือเปนการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในชุมชน

-ปรับปรุงอุปกรณและซอมแซมหอกระจาย

ขาวชุมชนใชงานในชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ

    50,000       50,000          50,000  -ชวยใหชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองบานไผไดรับ

ขอมูลขาวสารครอบคลุม

กองสวัสดิการ

สังคม

-เพ่ือเปนการสรางแหลงขอมูล

ขาวสารไดเผยแพรในชุมชนครบถวน

ทุกพ้ืนท่ีและสราง

แหลงขอมูลขาวสารได

เผยแพรในชมชนครบถวน

-เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพขอมูล

ขาวสารระหวางเทศบาลสูชุมชน

พรอมพัฒนาศักยภาพ

ขอมูลขาวสารระหวาง

เทศบาลสูชุมชน

10 โครงการหอกระจายขาวแบบไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายพรอม -         -          1,500,000     ประชาชนไดรับขอมูล ฝายบริการ10 โครงการหอกระจายขาวแบบไรสาย เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร ติดตั้งหอกระจายขาวแบบไรสายพรอม -         -          1,500,000     ประชาชนไดรับขอมูล ฝายบริการ

พรอมติดตั้งระบบกระจายเสียง ทางทองถ่ินและขาวสารท่ีเปน ติดตั้งระบบกระจายเสียงแบบไรสาย ขาวสารไดอยางท่ัวถึง และเผยแพรฯ

แบบไรสาย ประโยชนอยางครอบคลุมและท่ัวถึง ประกอบดวยชุดแมขาย จํานวน 1 ชุด กองวิชาการฯ

และชุดลูกขาย จํานวนไมนอยกวา 26 ชุด

665,000 175,000 1,675,000รวมท้ังสิ้น
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ยุทธศาสตรที่  7
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

      โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน

7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหาร

      กิจการบานเมืองที่ดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของเทศบาล
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ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาท่ี  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดการเลือกตั้ง  -เพ่ือจัดการเลือกตั้งทุกระดับ  -สนับสนุนจัดการเลือกตั้ง สส.,สว. 100,000   100,000    100,000     -การจัดการเลือกตั้ง สํานักปลัดฯ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ และสจ.ฯลฯ ในทุกระดับ ในเขตเทศบาลมี

 -เพ่ือใหการจัดการเลือกตั้งเปนไป ความถูกตองตาม

ดวยความเรียบรอย ถูกตองตาม ระเบียบ กฎหมาย

  ข้ันตอนท่ีกําหนดและมีความ ท่ีกําหนดและไมมี

บริสุทธ์ิ ยุติธรรม การรองเรียน

2 โครงการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  -เพ่ือใหชุมชนมีสวนรวมในการ - จัดทําประชาคมเมืองรับทราบความตอง 40,000 40,000 40,000  -เกิดการมีสวนรวมของ งานวิเคราะห

พัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม การประเด็นปญหารวมกับสวนราชการ ประชาชนหนวยงานตางๆ กองวิชาการฯ

รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประชาชนภายในเขต ภายในเขตเทศบาล

เทศบาลเมืองบานไผ เนนการมีสวนรวมของ เมืองบานไผ

ทุกภาคสวนและดําเนินการจัดประชุม  

องคกรท่ีเก่ียวของในการจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ิน ฯลฯ

3 เงินอุดหนุนองคกรเครือขาย  - เพ่ือสรางความเขมแข็งในการ  - องคกรเครือขายคณะกรรมการชุมชน 100,000 100,000 100,000  - การบริการจัดการองคกร กองสวัสดิการฯ

คณะกรรมการชุมชนและ บริหารกลุมองคกร และเครือขายกลุมสตรีแมบาน เครือขายเกิดความเขมแข็ง

คณะกรรมการกลุมสตรีแมบาน ท้ัง  26  ชุมชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)

เทศบาลเมืองบานไผ

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา
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ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาท่ี  7.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยกระบวนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

470,000 470,000 470,000

-ประชาชนไดรับขอมูล

ขาวสารโดยท่ัวกัน

กองสวัสดิการ

สังคม

รวมท้ังสิ้น

      30,000 -ประชาชนไดมีสวนรวมในการ

เลือกตั้งประธานคณะกรรม 

การชุมชนในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ

กองสวัสดิการ

สังคม

5 โครงการจัดประชุมประจําเดือน

องคกรในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

-เพ่ือสรางความเขมแข็งของ

คณะกรรมการชุมชน และองคกรอ่ืน

ในชุมชนใหมีสวนรวมในการรวมคิด

รวมทําในการพัฒนาทองถ่ิน รวมไป

ถึงความเคลื่อนไหวและภารกิจ

กิจกรรมของเทศบาล

 -จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน กลุมสตรี

แมบาน  อสม. ท้ัง26 ชุมชน ในเขตเทศบาล

เมืองบานไผ อยางนอยเดือนละ 1ครั้ง

   200,000     200,000     200,000

4 โครงการเลือกตั้งประธาน

คณะกรรมการชุมชน ท้ัง 26ชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ

-เพ่ือเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ

ชุมชนแทนประธานคณะกรรมการ

ชุมชนท่ีครบวาระ เสียชีวิต ลาออก 

ยายถ่ินฐาน ในการดําเนินงาน

กิจกรรมอยางตอเน่ืองระหวางชุมชน

กับเทศบาลในการพัฒนาทองถ่ินให

เจริญกาวหนาอยางมีประสิทธิภาพ

-จัดใหมีการ เลือกตั้งประธานคณะกรรมการ

ชุมชนแทนประธานคณะกรรมการชุมชนท่ีครบ

วาระ เสียชีวิต ลาออก ยายถ่ินฐาน ชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองบานไผ

    30,000       30,000
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ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาท่ี  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือใหบุคลากรมีความรูและ พนักงานเทศบาล พนักงานจาง 50,000        50,000       50,000       บุคลากรภายในองคกรมีวินัย สํานักปลัดฯ

แกพนักงานและลูกจาง เขาใจเก่ียวกับวินัยและจริยธรรม ลูกจาง และครูเทศบาล คุณธรรม จริยธรรม

บุคลการประพฤติตนอยูใน

ระเบียบของขาราชการ ประพฤติ

  ตนอยูในศิลธรรมอันดี และเกิด

ความสามัคคีในหนวยงาน

2 โครงการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ  -เพ่ิมพูนความรูใหพนักงาน  -จัดฝกอบรมสัมมนา ใหแก 400,000       400,000      400,000      เพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ประสิทธิภาพและทัศนศึกษาดูงาน ลูกจางและครูเทศบาล มีทักษะ คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ในการปฏิบัติงาน

ท้ังภายในประเทศและนอกประเทศ และประสิทธิภาพในการทํางาน พนักงานเทศบาล ลูกจางพนักงานจาง มากยิ่งข้ึน

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ิมข้ึน ประมาณ 300 คน และทัศนศึกษา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

ของคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพ่ิมข้ึน ประมาณ 300 คน และทัศนศึกษา

พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง ดูงานนอกสถานท่ี

และครูเทศบาล

 -เพ่ือเปนขวัญกําลังใจใหแกโครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  -ใหรางวัลผูมีผลการปฏิบัติงาน 10,000        10,000       10,000       ผูปฏิบัติงานมีขวัญ สํานักปลัดฯ

ผูปฏิบัติงาน โดยยกยองเชิดชูผูผูปฏิบัติงานภาคสนามดีเดน ภาคสนามดีเดน กําลังใจในการ

ปฏิบัติดี ตั้งใจทํางาน เพ่ือเปน ปฏิบัติงาน

ตัวอยางใหแกผูอ่ืนปฏิบัติงาน

เพ่ือจายเปนทุนการศึกษาระดับโครงการใหทุนการศึกษาระดับ  -ผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน 405,000       405,000      405,000      เพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปริญญาตรีและระดับปริญญาโท เจาหนาท่ีทองถ่ิน พนักงานจาง วงเงินไมเกิน วงเงินไมเกิน วงเงินไมเกิน ดานการบริการและ

การศึกษาภาคพิเศษ สถาบันการศึกษาท่ีมีขอตกลง รวมตลอดถึงลูกจางองคกรปกครอง 40% ของ 40% ของ 40% ของ การใหบริการของ

กับกระทรวงมหาดไทย หรือกรม สวนทองถ่ิน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ประชาชน

สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซึ่ง รายจาย รายจาย รายจาย

ผูรับทุน คือ ผูบริหารทองถ่ิน
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(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

สมาชิกสภาทองถ่ิน จนท.ทองถ่ิน

พนักงานจาง รวมตลอดถึง

ลูกจางของอปท.

5 โครงการอบรมใหความรูดานเทคโนโลยี  - เพ่ือใหมีความรู  ความสามารถ  -  คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 20,000 20,000 20,000  - ผูเขาอบรมรูวิธีการใชงาน งานบริการและ

สารสนเทศแกบุคลากรในองคกร ในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณ  -  พนักงานเทศบาล/พนักงานครู คอมพิวเตอรมากข้ึน เผยแพรวิชาการ

ไอทีอ่ืนๆ เทศบาลพนักงานจางตามภารกิจ    - ผูเขารับการอบรมสามารถ กองวิชาการฯ

 - เพ่ือเพ่ิมพูนความรูประสบการณ  ลูกจางทุกประเภท  ใชอุปกรณในการคนหา

  และทักษะการใชโปรแกรม ความรูผานอินเตอรเน็ตได

พิวเตอรตางๆ  - ความรูท่ีไดสามารถนําไป

 - เพ่ือใหมีความรูในการดูแลรักษา พัฒนาระบบงานท่ีปฏิบัติ - เพ่ือใหมีความรูในการดูแลรักษา พัฒนาระบบงานท่ีปฏิบัติ

อุปกรณไอที และสามารถแกไข ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ปญหาการขัดของของอุปกรณไอที  -  บุคลากรสามารถใช

 - เพ่ือนําความรูท่ีไดรับไปประยุกต ทรัพยากร ดานไอทีท่ีมีอยู

และพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีความ อยางจํากัดรวมกันได  

ชํานาญ อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

6 โครงการอบรมใหความรูและ  -เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจ จัดอบรมเพ่ือใหความรูแกเจาหนาท่ี 50,000        50,000       50,000        - เพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองคลัง

เสริมสรางจริยธรรมแกผูปฏิบัติ และเสริมสรางจริยธรรม ผูปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน  อปท. ท่ี ปฏิบัติงาน

งานดานการเงินฯ การจัดเก็บ ในการปฏิบัติงานและการ ไดรับรางวัล อปท.ท่ีมีความพยายามใน  - มีความโปรงใสในการ

รายได  งานแผนท่ีภาษีฯ และ บริการประชาชน การจัดเก็บภาษี ปฏิบัติงาน

งานพัสดุ
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แนวทางการพัฒนาท่ี  7.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับระบบบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและการปองกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและท่ีมา

7 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ จัดฝกอบรมใหความรูในการปฏิบัติงาน 40,000        40,000       40,000        -เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติ กองคลัง

การปฏิบัติงานพัสดุ การปฏิบัติงาน พัสดุใหแกพนักงานเทศบาลและชุมชน งานดานพัสดุ

 -เพ่ือใหความรูเรื่องการจัดซื้อ ท่ีรวมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง  -ประชาชนมีสวนรวมดาน

จัดจางใหแกพนักงานและชุมชน การพัสดุเกิดความโปรงใส

ท่ีรวมเปนคณะกรรมการ ตรวจสอบได

จัดซื้อจัดจาง

8 โครงการอบรมครูและทัศนศึกษา  - เพ่ือสงเสริมใหครูไดเพ่ิมพูน  - จัดอบรมพนักงานครูเทศบาล 500,000       500,000      500,000       - เพ่ิมทักษะการเรียนการสอน กองการศึกษา

ดูงานภายในประเทศและ ความรูความเขาใจดานวิชาการ ลูกจาง  และบุคลากรทางการศึกษา

ตางประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน ผูเก่ียวของท่ีมีสวนรวมในการจัดการ

การสอน  และแลกเปลี่ยนความรู ศึกษาของเทศบาลไปทัศนศึกษาดูงานการสอน  และแลกเปลี่ยนความรู ศึกษาของเทศบาลไปทัศนศึกษาดูงาน

และประสบการณ ในประเทศและตางประเทศ

9 โครงการพัฒนาศักยภาพครู  - เพ่ือเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนของ  - จัดประกวดผลงาน/สื่อ/นวัตกรรม 100,000       100,000      100,000       - ครูเปล่ียนพฤติกรรมการสอน กองการศึกษา

พนักงานครูและลูกจาง  - จัดหาศึกษานิเทศกมานิเทศ โดยใชเด็กเปนศูนยกลาง

การเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาล

ตลอดปการศึกษา

10 โครงการฝกอบรมและทัศนะศึกษาดู

งานเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางภาวะ

ผูนําคณะกรรมการชุมชน และองคกร 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการวางแผนพัฒนา

ทองถ่ินอยางมีสวนรวมภาครัฐและ

ภาคประชาชนสรางเสริมภาวะผูนําใน

หลักธรรมาภิบาล(Good 

Governant)และสรางเสริมการ

ทํางานเปนทีมและความสามัคคี

ชุมชนและองคกรสามารถกําหนด

แผนการพัฒนาทองถ่ินอยางมีสวนรวม

และบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิ

บาล ทําใหเกิดความรักความสามัคคี

ทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ

    1,000,000    1,000,000    1,000,000 สามารถแกไขปญหาไดถูกตอง

 ตรงกับปญหาท่ีแทจริง และ

พัฒนาทองถ่ินไดกับความ

ตองการของประชาชนคณะ

กรรม การชุมชนไดรับการ

ยอมรับ

กอง

สวัสดิการ

สังคม
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งบประมาณและท่ีมา

ของประชาชนในทองถ่ินและ

แลกเปลี่ยนความรูความเขาใจประ

การณในการพัฒนาทองถ่ินระหวาง

สวนตางๆในสังคม

เกิดความสามัคคีภายในชุมชน

 และองคกร องคกรมีความ

เขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได

2,575,000 2,575,000 2,575,000รวมท้ังสิ้น
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แนวทางการพัฒนาท่ี  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส.  -เพ่ือใหพนักงานเทศบาล ลูกจาง  -จัดประกวดกิจกรรมดําเนินการ 10,000        10,000            10,000          พนักงานเทศบาล สํานักปลัดฯ

ในสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ พนักงานจาง ตระหนัก และมีจิตสํานึก 5 ส. ตามกอง/ฝาย ตาง ๆ ประกวด มีความพรอมใน

ในการรักษาความสะอาด ความเปน ทุก 3 เดือน ๆ ละ 3,000 บาท การใหบริการ

ระเบียบเรียบรอยของหองปฏิบัติงาน ประชาชนมากข้ึน

สํานักงานเทศบาลฯ

2 โครงการจางเหมาทําความสะอาด  -เพ่ือใหอาคารสํานักงาน  -จางเหมาเอกชนทําความสะอาด 307,200       307,200          307,200        อาคารสํานักงาน สํานักปลัดฯ

อาคารสํานักงานเทศบาลเมืองบานไผ เทศบาลฯ มีความสะอาดมากข้ึน สํานักงานเทศบาลเปนประจํา สะอาด

ทุกเดือน

3 โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน  -เพ่ือใชเปนสถานท่ีปฏิบัติงาน  -ทําการกอสางอาคารสํานักงาน - 50,000,000      -              เพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองบานไผ ของผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง รูปแบบสถาปตยกรรมตามอาคาร  ในการปฏิบัติงาน

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

เทศบาลเมืองบานไผ ของผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง รูปแบบสถาปตยกรรมตามอาคาร  ในการปฏิบัติงาน

พนักงานจาง สํานักงาน จํานวน 1 หลัง มากยิ่งข้ึน

 -เพ่ือใหพนักงานเทศบาลโครงการจายประโยชนตอบแทนอ่ืน  -พนักงานเทศบาลเมืองบานไผ 100,000       100,000           100,000         บุคลากรมี สํานักปลัดฯ

ลูกจาง ไดรับประโยชนเปนกรณีพิเศษ ใหแกพนักงาน ลูกจางทุกคน วงเงินไมเกิน วงเงินไมเกิน วงเงินไมเกิน ประสิทธิภาพใน

ตอบแทนอ่ืน เทศบาล  ลูกจาง 40% ของ 40% ของ 40% ของ การปฏิบัติงาน  

งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ มากข้ึน

รายจาย รายจาย รายจาย

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานโครงการจัดเก็บเอกสารงาน  - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร พรอม - 150,000          -              การจัดเก็บเอกสาร สํานักปลัดฯ

สารบรรณดวยระบบคอมพิวเตอร ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน จอภาพขนาด 19 " และเครื่องสแกน เปนระบบ สะดวก

เอกสาร จํานวน  3  ชุด เพ่ือใชในการ ในการคนหาและ

จัดเก็บเอกสาร เชน หนังสือเขา, ประหยัดพ้ืนท่ีในการ

หนังสืออก,คําสั่ง,ประกาศ ฯลฯ จัดเก็บเอกสาร
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แนวทางการพัฒนาท่ี  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

6 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน  -ปรับปรุงอาคารสํานักงานใหมี  -ปรับปรุงอาคารสํานักงาน โดยทําการ 500,000       -                -  -เพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

เทศบาลเมืองบานไผ ความสวยงามและเปนระเบียบ ทาสีใหมท้ังหมดปรับปรุงหองแตละหอง ในการทํางาน

เรียบรอย ตอเติมอาคารใหเพียงพอตอการปฏิบัติ

งาน มีฉากก้ันหองตาง ๆ 

7 โครงการจางเหมาจัดทําตูเก็บเอกสาร เพ่ือเก็บเอกสารทางราชการ  -ตูเก็บเอกสารชนิดติดผนัง มีประตูเปด- - 90,000            - เกิดความเปนระเบียบ สํานักปลัดฯ

ชนิดติดผนังมีประตู เปด-ปด ใหเกิดความเปนระเบียบ เรียบรอย ปดตามชองเก็บเอกสาร เรียบรอย 

ตามชองเก็บเอกสารตาง ๆ สะดวกตอการคนหา

8 โครงการจัดทําปายยินดีตอนรับ  -เพ่ือเปนการช้ีแนวเขตเทศบาล  -ปายยินดีตอนรับเขาสูเขตเทศบาลเมือง 14,000        - - เพ่ือเปนการช้ีแนวเขต สํานักปลัดฯ8 โครงการจัดทําปายยินดีตอนรับ  -เพ่ือเปนการช้ีแนวเขตเทศบาล  -ปายยินดีตอนรับเขาสูเขตเทศบาลเมือง 14,000        - - เพ่ือเปนการช้ีแนวเขต สํานักปลัดฯ

เขาสูเขตเทศบาลเมืองบานไผ เมืองบานไผ บานไผ (ทิศตะวันตกทางชนบท) เทศบาลเมืองบานไผ

(ทิศตะวันตกทางชนบท)

9 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอม  -เพ่ืออํานวยความสะดวกใน  -โตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 3-6 - 7,500 - เพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

เกาอ้ี ระดับ 3-6  จํานวน  4  ชุด การปฏิบัติงาน ใหเกิดความ จํานวน 4 ชุด และอํานวยความ

เปนระเบียบ เรียบรอยในการ สะดวกในการ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน

10 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอม  -เพ่ืออํานวยความสะดวกใน  -โตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 1-3 5,000 5,000 - เพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

เกาอ้ี ระดับ 1-3  จํานวน  4  ชุด การปฏิบัติงาน ใหเกิดความ จํานวน  4 ชุด และอํานวยความ

เปนระเบียบ เรียบรอยในการ สะดวกในการ 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
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11 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน  -เพ่ืออํานวยความสะดวกใน  - เกาอ้ีทํางานระดับ 7-8 จํานวน  1 ตัว 3,000 - -  -เพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

ระดับ 7-8  จํานวน 1 ตัว การปฏิบัติงาน ใหเกิดความเปน และอํานวยความ

ระเบียบ เรียบรอยในการปฏิบัติงาน สะดวกในการ ปฏิบัติงาน

12 โครงการปรับปรุงซอมแซมซุม  -เพ่ือซอมแซมปรับปรุงซุมเฉลิม-  -ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติภายในเขต 200,000 200,000 200,000  -เกิดความสวยงาม สํานักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติบริเวณภายในเขต พระเกียรติใหเกิดความสวยงาม  เทศบาล ดังน้ี และสมพระเกียรติ

เทศบาลเมืองบานไผ และเปนการเทิดพระเกียรติ  - ซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนหนา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โรงเรียนมหาไถศึกษา

และสมเด็จพระบรมราชนินาถ  -ซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนสี่แยกชนบท

 -ซุมแฉลิมพระเกียรติบริเวณถนนมิตรภาพ

หนาการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบานไผหนาการไฟฟาสวนภูมิภาค สาขาบานไผ

 -ซุมเฉลิมพระเกียรติบริเวณสี่แยกบานเก้ิง

13 โครงการปรับปรุงและซอมแซม  - เพ่ือปรับปรุงและซอมแซมระบบ  -ปรับปรุงและซอมแซมระบบเครื่องยนต 60,000 - -  -เกิดความปลอดภัย สํานักปลัดฯ

ระบบเครื่องยนต รถยนตยี่หอเกียร เครื่องยนตเดิมท่ีใชงานมานาน โดยเปนการติดตั้งเครื่องยนตเบนซิน ในการใชงานยานพาหนะ

หมายเลขทะเบียน กฉ - 5296 ใหมีประสิทธิภาพและประหยัด ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไมเกิน2,500ซีซี และมีความคุมคา

พลังงาน พรอมชุดเกียรและอุปกรณขับเคลื่อน ในการใชพลังงาน

ท่ีเก่ียวของ มากยิ่งข้ึน

14 โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล  -เพ่ือเปนการระลึกถึงความสําคัญ  - จัดกิจกรรมวันเทศบาลทุกวันท่ี 24 50,000 50,000 50,000  -คณะผูบริหาร สํานักปลัดฯ

และความเปนมาของ อปท. เมษายน ของทุกป พนักงานเทศบาลและ

รูปแบบ "เทศบาล" และเปนการ ลูกจางทุกคนมีสวนรวมใน

กระชับความสัมพันธระหวาง การจัดกิจกรรม "วันเทศบาล"

เทศบาลกับประชาชนใหดียิ่งข้ึน ของทุกป
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15 โครงการจางเหมาจัดทําระบบบริหาร  -เพ่ือใหมีระบบการจัดเก็บขอมูล  -จางเหมาจัดทําระบบบริหารงานบุคคล 100,000          -         -  -เพ่ิมประสิทธิภาพ สํานักปลัดฯ

งานบุคคล เทศบาลเมืองบานไผ ของบุคลากรของเทศบาลดวย ของเทศบาลเมืองบานไผ  ประกอบดวย ในการจัดเก็บขอมูล งาน กจ.

ระบบคอมพิวเตอร ตามบัตร  1. ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร การบริหารงานบุคคล

ประวัติพนักงานเทศบาล(ก.พ.7)  2. ระบบันทึกเวลาการทํางาน ของเทศบาล

ท่ีมีประสิทธิภาพและเปนระบบ  3. ระบบการพัฒนาบุคลากร

สํารองขอมูลบุคลากรของเทศบาล

จากการบันทึกขอมูลในทะเบียน

ประวัติพนักงานเทศบาล(ก.พ.7)

16 โครงการจัดซื้อเครื่องตอกบัตร/  -เพ่ือใชเปนเครื่องแสดงเวลาการ  -จัดซื้อเครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึก 20,000         -         -  -การบันทึกขอมูล สํานักปลัดฯ

เครื่องบันทึกเวลาการทํางาน มาปฏิบัติงานและเวลาการเลิกงาน เวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงาน การเขา-ออกงานเครื่องบันทึกเวลาการทํางาน มาปฏิบัติงานและเวลาการเลิกงาน เวลาการมาปฏิบัติงานของพนักงาน การเขา-ออกงาน

ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจางของเทศบาล ของเทศบาล ลูกจาง พนักงานจาง

 -เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการบันทึก เปนไปอยางมี

ขอมูลการเขางาน ไดขอมูลท่ีบันทึก ประสิทธิภาพ สะดวก

ชัดเจนและแนนอน ตรวจสอบได แกการตรวจสอบ

17 โครงการจัดหาครุภัณฑกองวิชาการ  - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ - จัดซื้ออุปกรณปองกันไวรัส 50,000                -         -  -การเพ่ิมประสิทธิภาพใน กองวิชาการฯ

และแผนงาน ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ คอมพิวเตอร (Firewall) จํานวน 1 ชุด การปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน

 -จัดซื้ออุปกรณจัดเก็บ Log File ระบบ 50,000                -         -

เครือขาย(ตาม พรบ.กระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอร พ.ศ.2550) จํานวน 1 ชุด

 -จัดซื้อกลองภาพน่ิงระบบดิจิตอล 1 ชุด 35,000                -         -
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18 โครงการติดตามและประเมินผล  -เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการ  -จัดการประชุมติดตามประเมินผลการ 70,000         -  -  -เพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองวิชาการฯ

การ พัฒนาทองถ่ิน พัฒนาทองถ่ินในดานตางๆ พัฒนาทองถ่ินตามหลักเกณฑของตัวช้ีวัด ปฏิบัติงาน

 -เพ่ือนําผลการติดตามมาวิเคราะห  -สงเสริมและสนับสนุนการติดตาม 

ปรับปรุงแนวทางการพัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

รวมไปถึง การฝกอบรมใหความรู 

ในทุกระดับ

19 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ - เพ่ือใหบรรยากาศในหองทํางาน จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง 74,600         -  - การทํางานของเจาหนาท่ี กองคลัง

ของกองคลังดีข้ึน ขนาด 30000 B.T.U. มีมาตรฐาน มอก.  และประชาชน ท่ีมาติดตอ

 - เพ่ือประหยัดพลังงานซึ่ง มีฉลากประหยัดไฟเบอร  5   ราชการมีความสะดวก

เครื่องเดิมเสื่อมสภาพและสิ้น จํานวน  2   เครื่อง สบายข้ึนเครื่องเดิมเสื่อมสภาพและสิ้น จํานวน  2   เครื่อง สบายข้ึน

เปลืองพลังงาน

20 โครงการจัดซื้อโทรทัศนสี  - เพ่ือใหเจาหนาท่ีและบริการ จัดซื้อโทรทัศนสี ชนิดจอภาพ  LCD 30,000         -  - ประชาชนมีความพึงพอใจ กองคลัง

ประชาชนท่ีมาติดตอราชการไดดู ขนาด ไมนอยกวา  40  น้ิว และเจาหนาท่ีไดรับทราบ

และติดตามขาวสารทางสื่อทีวี ขาวสารทางสื่อโทรทัศน

21 โครงการจัดซื้อเครื่องวัดระยะ  - เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติ จัดซื้อเครื่องวัดระยะเลเซอร 8,000           -  - มีความสะดวกและแมนยํา กองคลัง

เลเซอร งานแผนท่ีภาษี จํานวน  1  เครื่อง ในการวัดระยะหรือวัดพ้ืน

 - เพ่ือใหการปฏิบัติงานมี ท่ีของปายท่ีติดตั้งอยูท่ีสูง

ประสิทธิภาพมากข้ึน การปฏิบัติงานมีประสิทธิ

ภาพมากข้ึน
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22 โครงการจางเหมาจัดเก็บเงินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ จางเหมาบุคคลภายนอกออกจัดเก็บเงิน 153,600       153,600          153,600        เพ่ิมประสิทธิภาพการจัด กองคลัง

บริการเก็บขนขยะมูลฝอย จัดเก็บรายได คาบริการเก็บขนขยะมูลฝอยใหครอบ เก็บรายได

คลุมทุกพืนท่ี/ชุมชน  จํานวน 2   อัตรา เพ่ิมรายรับตามเปาหมาย

ท่ีตั้งไว

23 โครงการจัดซื้อรถจักยานยนต เพ่ือความสะดวกในการติดตอ จัดซื้อรถจักรยานยนต จํานวน 1  คัน 46,000         -  - สะดวกในการปฏิบัติงาน กองคลัง

ราชการนอกสํานักงานในเขตเทศบาล ขนาดไมต่ํากวา  120   ซีซี ประหยัดนํ้ามันเช้ือเพลิงฯ งานพัสดุฯ

24 โครงการจัดซื้อเกาอ้ีทํางาน เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน จัดซื้อเกาอ้ีทํางาน จํานวน  1  ตัว 4,000           -  - เพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองคลัง

ปฏิบัติงาน ฝายบริหาร

งานคลัง

25 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับเก็บ 4,000           -  - การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กองคลัง25 โครงการจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องสแกนเนอรสําหรับเก็บ 4,000           -  - การปฏิบัติงานมีประสิทธิ กองคลัง

ปฏิบัติงาน เอกสารท่ัวไป  จํานว  1  เครื่อง ภาพ

26 โครงการจางเหมาจัดทําผามาน  - เพ่ือปองกันแสงแดด และทําให จางเหมาติดตั้งผามานพรอมอุปกรณ 50,000        50,000            50,000          ลดอุณหภูมิในหองทํางาน กองคลัง

เกิดความเปนระเบียบเรียบรอย และประหยัดพลังงาน

สวยงาม

27 โครงการติดตั้งระบบกลองวงจรปด  - เพ่ือเปนการปองกันรักษาความ ติดตั้งระบบกลองวงจรปดภายใน 200,000       200,000          200,000        มีความปลอดภัยท้ังชีวิต กองคลัง

ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของ และบริเวณรอบนอกหองกองคลัง และทรัพยสินของประชาชน

และของทางราชการ พรอมการติดตั้ง และทางราชการสามารถ

 - เพ่ือเฝาระวังปองกันการกอ ติดตามผูท่ีกระทําผิดมา

อาชญากรรม ดําเนินคดีได

 -เพ่ือใชเปนหลักฐานในการดําเนินคดี
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28 โครงการจัดทําบัตรประจําตัว เพ่ือจัดระเบียบผูคาขาย โครงการจัดทําบัตรประจําตัว -             30,000            30,000          เกิดความเปนระเบียบเรียบ กองคลัง

ผูคาในตลาดสดเทศบาล 1,2,3 ภายในตลาดสดเทศบาล ผูคาปลีกตลาดสดเทศบาล 1,2,3,4 รอยกับผูประกอบการคา

และผูซื้อในตลาดสด

เทศบาล

29 โครงการจัดซื้อเครื่องโทรสาร เพ่ือใหการติดตอประสานงานเปนไป จัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใชกระดาษ 18,000        -                -              การติดตอประสานงาน กองคลัง

อยางตอเน่ือง สะดวกและรวดเร็ว ธรรมดาสงเอกสารไดครั้งละ 20 แผน สะดวกและรวดเร็วข้ึน

30 โครงการจัดซื้อกลองถายภาพน่ิง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับฐานจัดซื้อกลองถายภาพน่ิงระบบดิจิตอล 6,000          -                -              การปรับฐานขอมูลการ กองคลัง

ระบบดิจิตอล ขอมูลการเสียภาษี ความละเอียดไมนอยกวา 12 ลานพิกเซล เสียภาษีมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนมากข้ึน

31 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพรอมปริ้นเตอร 72,400        -                -              เพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองชาง

พรอมปริ้นเตอร ปฏิบัติงาน จํานวน 2 ชุด ปฏิบัติงาน

32 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอมเกาอ้ี -             -                123,420        เพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองชาง

เกาอ้ี ระดับ 3,5,6,7 ปฏิบัติงาน ระดับ 3,5,6,7 จํานวน 4 ชุด ปฏิบัติงาน

33 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ จัดซื้อรถยนตแบบดับเบิ้ลแคบ มีนํ้าหนัก -             -                890,000        เพ่ิมประสิทธิภาพในการ กองชาง

ขนาด 1 ตัน ปฏิบัติงาน บรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน ปริมาตรกระบอก ปฏิบัติงาน

สูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี มีชองวางท่ีน่ัง

1 ตอน พรอมประตูขางละ 1 บาน

กระจกประตูหมุนข้ึนลงได พรอมยาง

ปูพ้ืน หลังคาเปนช้ินเดียวกันตลอด
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34 โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล 60,000        -                -              เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน กองชาง

งาน สรางภาพดวยระบบ LASER การปฏิบัติงาน

35 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ เพ่ือปรับปรุงรถขุดตีนตะขาบ 250,000       การปฏิบัติงานรถขุดตีน กองชาง

รถตักหนา-ขุดหลัง ปฏิบัติงานของรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 472 ตะขาบมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

36 โครงการจัดซื้อปายเตือนทายรถ เพ่ือความปลอดภัยในการใชรถ จัดซื้อปายเตือนทายรถไฟฟา 3 คัน 60,000        เพ่ือความปลอดภัยในการ กองชาง

ใชถนน ปายเตือนทายรถดูดโคลน 1 คัน ใชรถใชถนน

37 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพ่ือใหกลับมาใชการไดในสภาพเดิม ปรับปรุงรถบดสั่นสะเทือนหมายเลขทะเบียน 140,000       -                -              รถบดสั่นสะเทือนใชงาน กองชาง

รถบดสั่นสะเทือน ถข.21  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี ไดตามสภาพเดิม

1.SEAK KIT (ชุดซอมปมไฮดรลิค)

2.DD32 SEAL KIT (ชุดซอมกระบอกเลียว)2.DD32 SEAL KIT (ชุดซอมกระบอกเลียว)

3.SEAL KIT (ชุดซอมมอเตอรเดิน)

4.SHUTDOWN DEVICE (โซลินอยตตัดดับ)

5.RELAY (รีเลย)

6.SEAK KIT (กระบอกเลียว)

7.VALVE, DIRECTIONAL(วาลวควบคุมทิศทาง)

8.TOGGLE SWITCH (สวิทซ)

9.GAS SHOCK

10.HEAD, FILTER (กรองดักนํ้า)

11.FILTER

12.SUCTION STRAINER

13.คาแรงชางรถบด

14.คาใชจายสิ้นเปลืองงานซอม และคาใชจายอ่ืนๆ
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38 โครงการจางเหมาบุคคลภายนอก  - เพ่ือดูแลรักษาทรัพยสินทางราชการ - จางเหมา/บุคคล/เอกชน ทําหนาท่ี 230,400       230,400          230,400         - เกิดความปลอดภัยใน กองการศึกษา

รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไมใหเกิดความเสียหายและสูญหาย รักษาความปลอดภัย สภานท่ีราชการ ทรัพยสินมากข้ึน

โรงเรียนสังกัดเทศบาล

39 โครงการจางเหมาบริการรักษา  - เพ่ือรักษาความสะอาดและดูแล  - จางเหมาบุคคล/เอกชนทําหนาท่ี 307,200       307,200          307,200         - สถานท่ีราชการเกิดความ กองการศึกษา

ความสะอาด ทรัพยสินของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รักษาความสะอาดและดูแลทรัพยสิน เปนระเบียบ

ท้ัง 3 แหง และโรงเรียนสังกัด ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ัง 3 แหง

เทศบาล และโรงเรียนสังกัดเทศบาล

40 โครงการคาตอบแทนคณะกรรมการ  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแก  - เพ่ือจายเปนคาตอบแทนใหแก 5,000          5,000             5,000            เพ่ิมประสิทธิภาพใน กองการศึกษา

และเจาหนาท่ีดําเนินการสอบ คณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนิน คณะกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนิน การปฏิบัติงาน

การสอบในการสอบคัดเลือก หรือคัดการสอบในการสอบคัดเลือก หรือคัดการสอบในการสอบคัดเลือก หรือคัดการสอบในการสอบคัดเลือก หรือคัด

เลือกพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนง เลือกพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนง

ท่ีสูงข้ึน การโอนพนักงานเทศบาลหรือท่ีสูงข้ึน การโอนพนักงานเทศบาลหรือ

ขาราชการประเภทอ่ืนมาแตงตั้งให ขาราชการประเภทอ่ืนมาแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารและ ดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารและ

สายงานผูบริหารสถานศึกษาท่ีวาง สายงานผูบริหารสถานศึกษาท่ีวาง

41 โครงการปรับปรุงขยายโรงอาหาร  - เพ่ือขยายบริเวณรับประทาน  - ปรับปรุงขยายโรงอาหารโรงเรียนเทศบาล 1,500,000    -                -               - พ้ืนท่ีโรงอาหารเพียงพอ กองการศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบานไผ อาหารใหเพียงพอตอปริมาณ บานไผใหเพียงพอกับปริมาณนักเรียนท่ีเพ่ิม กับจํานวนนักเรียน ร.ร.ท.1

นักเรียน ขึ้นทุกปตามแบบแปลนท่ีเทศบาลกําหนด

42 โครงการกอสรางโรงจอดรถ เพ่ือขยายพ้ืนท่ีการจอดรถจักรยาน โรงจอดรถ 1 แหง ขนาด 7x 30 เมตร -             -                150,000         - โรงจอดรถเพียงพอกับ ร.ร.ท.1

นักเรียนและครู จักรยานยนต รถยนต ซึ่งในปจจุบัน จํานวนรถประเภทตาง ๆ

มีขนาดไมเพียงพอ เพราะจํานวน  - ปองกันการเกิดความ

นักเรียนและบุคลากรครูเพ่ิมข้ึน เสียหายของรถ
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43 โครงการกอสรางศาลาพัก   เพ่ือใหผูปกครองท่ีมารอรับนักเรียนศาลาพัก 2 หลังขนาด 5x 5 เมตร -             100,000          -               -มีศาลาพักในระหวางรอ ร.ร.ท.1

สําหรับผูปกครอง มีสถานท่ีพักในระหวางการรอ รับนักเรียน- ความพึงพอใจ

ในการบริการของโรงเรียน

44 โครงการวางทอและปรับพ้ืนท่ีหลัง  - เพ่ือใหโรงเรียนมีพ้ืนท่ีใชสอยมากขึ้น  - ระบายนํ้าบริเวณกําแพงดานทิศตะวัน -             400,000          -               - โรงเรียนมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถ ร.ร.ท.1

อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาล  - เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิด ตก ดานหลังอาคารเรียน 1 ระยะทาง ใชประโยชนในการพัฒนา

บานไผ อุบัติเหตุกับนักเรียน 80 เมตร  ดานตางๆ

 - ถมดินปรับพ้ืนท่ีใหเรียบตลอดแนว - นักเรียนมีความปลอดภัย

จากอุบัติเหตุ และมีสุขภาพ

กายและจิตดี

45 โครงการกอสรางเวที  - เพ่ือใหเหมาะสมในการจัดการ  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 -             500,000          -               -เด็กนักเรียนมีท่ีเรียนรู ร.ร.ท.2ฯ45 โครงการกอสรางเวที  - เพ่ือใหเหมาะสมในการจัดการ  - นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 -             500,000          -               -เด็กนักเรียนมีท่ีเรียนรู ร.ร.ท.2ฯ

ใตอาคาร 4 ช้ัน เรียนการสอน อนุบาลสาธิตฯ เพ่ิมข้ึน

46 โครงการกอสรางพ้ืนพรอมทอ - เพ่ือใชสําหรับการทํากิจกรรม - ลานคอนกรีตหนาอาคารเรียน ตามแบบ -             540,000          -              - นักเรียนมีสถานท่ีทํา ร.ร.ท.2ฯ

ระบายนํ้า คสล.และบอทรายสําหรับ กลางแจงตาง ๆ แปลนท่ีเทศบาลกําหนด กิจกรรมกลางแจงตาง ๆ

เครื่องเลนเด็ก รร.อนุบาลสาธิต - เพ่ือใชบริเวณโรงเรียนเกิดความ - โรงเรียนสะอาดไมมีคราบ

สะอาดไมมีหลุมในเวลาฤดูฝน โคลนในฤดูฝน

47 โครงการจัดซื้อมาหินออน  - นักเรียนมีท่ีน่ังเลนสําหรับ  - มาหินออนมีพนัก 10 ชุด -             -                15,000          - โรงเรียนมีภูมิทัศนท่ี ร.ร.ท.2ฯ

พักผอน สวยงาม

- นักเรียนมีแหลงเรียนรู

ภายนอกหองเรียน

48 โครงการเหล็กดัดหนาตาง - เพ่ือปองกันนักเรียนตกจากอาคาร จัดทําเหล็กดัดหนาตางหองเรียนอาคาร -             100,000          -              ปองกันนักเรียนตกจาก ร.ร.ท.2ฯ

อาคารเรียน 4 ช้ัน เรียน 4 ช้ัน อาคาร
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แนวทางการพัฒนาท่ี  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

49 โครงการจัดทําแผงเหล็กก้ันสําหรับ - เพ่ือปองกันนักเรียนปนเลน จัดทําแผงเหล็กก้ันสําหรับปองกัน -             100,000          -              ปองกันนักเรียนตก ร.ร.ท.2ฯ

ปองกันอันตรายอาคาร 4 ช้ัน บริเวณระเบียง อันตราย จากอาคาร

50 โครงการจัดทํามุงลวดชองลม - เพ่ือปองกันแมลงและนกบินเขา จัดทํามุงลวดชองลมดานหนาหอง -             20,000            -              ปองกันแมลงและนกบินเขา ร.ร.ท.2ฯ

ดานหนาหอง อาคาร 4 ช้ัน สรางความรําคาญและถายมูล อาคาร 4 ช้ัน สรางความรําคาญและถายมูล

51 โครงการซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น - เพ่ือใหนักเรียนและคณะครูได จัดซื้อเครื่องทํานํ้าเย็น 27,900        -                -              ไดบริโภคนํ้าไดเพียงพอ ร.ร.ท.2ฯ

จํานวน 9 เครื่อง บริโภค

52 โครงการจัดทําปาย/  - เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับ  - จัดทําปายช่ือหองเรียน -             2,000             -               - ประชาสัมพันธบุคลากร ศูนย ฯ 1

บอรดประชาสัมพันธ ผูปกครองในการรับสงนักเรียน/ ในหองเรียน

บอกจํานวนนักเรียน/ติดปายประกาศ - จัดทําปายสถิติประจําหองเรียน -             2,500             -               - ผูปกครองทราบจํานวนบอกจํานวนนักเรียน/ติดปายประกาศ - จัดทําปายสถิติประจําหองเรียน -             2,500             -               - ผูปกครองทราบจํานวน

และประชาสัมพันธตางๆ/จัดบอรด จํานวน 7 หอง นักเรียนในแตละวัน

นิเทศในอาคารเรียนและเปนแหลง  - จัดทําบอรดประชาสัมพันธชนิดมี -             5,000             -               - ผูปกครอง ครู นักเรียน

ขอมูลทางวิชาการ ลอเลื่อน ไดรับทราบขาวสารท่ีทันสมัย

53 โครงการเทคอนกรีตหนาหอง เพ่ือปรับปรุงใหพ้ืนดินให เทคอนกรีตหนา -             15,000            -              เพ่ือปรับปรุงใหพ้ืนดินให ศูนยฯ1

เด็กเล็ก  3 สม่ําเสมอกันในการระบายนํ้า หองเด็กเล็ก 3 สม่ําเสมอกันในการระบายนํ้า

54 โครงการกอสรางหองนํ้าระหวาง  - เพ่ือใหเด็กมีหองนํ้าภาย  - จัดหองนํ้าหองสวม -             50,000            -               - เด็กมีหองนํ้าใชภายใน ศูนยฯ1

หองเด็กเล็ก 3 และหองเด็กเล็ก 4 ในหองเรียนใช สําหรับเด็ก หองเรียนโดยใชรวมกัน

ระหวางหองเด็กเล็ก 3

และเด็กเล็ก 4

55 โครงการปูกระเบื้องในหองพักครู  - เพ่ือใหบรรยากาศในหอง  - ปูกระเบื้องขนาด -             -                30,000          สิ่งแวดลอมในหองพักครู ศูนยฯ1

พักครูใหมีความเหมาะสม 3 x 6 เมตร ใหเหมาะสม
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แนวทางการพัฒนาท่ี  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

56 โครงการจัดทําท่ีประดิษฐาน  - เพ่ือใชสําหรับใหนักเรียนกราบไหวเพ่ือทําท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปสําหรับ 60,000        -                -               - เด็กนักเรียนไดกราบไหว ศูนยฯ2

พระพุทธรูป ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2ตามแบบแปลน สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

57 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  - เพ่ือสงเสริมบรรยากาศในการจัด  - จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง -             206,500          -               - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ศูนยฯ2 การเรียนการสอน ชนิดแขวน 16,000 บีทียู เบอร 5 ในการปฏิบัติงาน ศูนยฯ2

จํานวน 7 เครื่อง  - เพ่ืออุณหภูมิท่ีเหมาะสม

ภายในหองเรียน

58 โครงการกอสรางรางระบายนํ้ารอบ  - เพ่ือกอสรางรางระบายนํ้าแกไข  -กอสรางรางระบายนํ้ารอบบริเวณ -             157,000          -               - บริเวณภายในศูนยพัฒนา

บริเวณศูนยฯ 3 ปญหานํ้าทวมขังบริเวณศูนยฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 เด็กเล็ก 3 มีราวระบายนํ้า ศูนย ฯ 3

ไมเกิดปญหานํ้าทวมขังไมเกิดปญหานํ้าทวมขัง

59 โครงการปรับปรุงและตอเติมรั้ว  - เพ่ือปองกันนักเรียนออกนอก  -กอสรางรั้วก้ันอาณาเขต ดานหนา -             -                300,000         - เพ่ือปองกันอันตรายท่ีจะ

ศูนยฯ3 บริเวณศูนยฯ3 103เมตร ตามแบบแปลนท่ีเทศบาล เกิดข้ึนกับนักเรียน ศูนยฯ3

 -เพ่ือปองกันทรัพยสินของทางราช กําหนด

การและก้ันอาณาบริเวณใหชัดเจน

60 โครงการติดตั้งรางนํ้าฝนบริเวณ  -เพ่ือเปนการเก็บนํ้าฝนไวใชใน  -ติดตั้งรางนํ้าฝนและถังรองนํ้าฝน -             30,000            -               -ศูนยฯ มีนํ้าฝนใชในการ ศูนย ฯ 3

โรงอาหารพรอมติดตั้งถังรองนํ้าฝน การอุปโภคและบริโภคภายในศูนยฯ3บริเวณโรงอาหาร อุปโภคและบริโภค

61 โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร  - เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิ  - จัดซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะ 80,000        - -  - เจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพ กอง 

จอขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว ภาพมากยิ่งข้ึน หนวยประเมินผลกลาง (PCU) ในการปฏิบัติงานเพ่ิม สาธารณสุขฯ

จํานวน 2 เครื่องพรอมปริ๊นเตอร มากข้ึน

62 โครงการจัดซื้อครุภัณฑงาน  - ใชในการเก็บขนขยะในชุมชน  - จัดซื้อรถเก็บขนขยะ ขนาด 900,000       900,000           - ประสิทธิภาพในการ กอง 

รักษาความสะอาด ตามซอยแคบๆ เล็ก 1 ตัน จํานวน  2   คัน ปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน สาธารณสุขฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

 - ใชในการเก็บขนขยะตามถนน  - จัดซื้อรถเข็นขยะตามถนนภาย 80,000        - - กอง 

ในเขตเมืองและภายในตลาดสด ในเขตเมือง  จํานวน  10  คัน สาธารณสุขฯ

เทศบาล

 - ใชในการเก็บขนขยะตามถนน  - จัดซื้อรถเก็บขนขยะแบบซาเลง 200,000       - -

ในเขตเมืองภายในตลาดสด จํานวน  5  คัน

เทศบาลและสําหรับงานบริการ

พัฒนาทําความสะอาดตามถนน
สายหลัก

 - ใชสําหรับลางทําความสะอาด  - จัดซื้อเครื่องฉีดนํ้าแรงดันสูง 30,000        - -

รถเก็บขนขยะ พรอมอุปกรณ  จํานวน  1  ชุดรถเก็บขนขยะ พรอมอุปกรณ  จํานวน  1  ชุด

 - ใชสําหรับตัดตนไม / ก่ิงไม  -จัดซื้อชุดเลื่อยยนต 8,000          - -

ขนาดเล็ก จํานวน  2  เครื่อง

 - ใชในงานรักษาความสะอาด  - จัดซื้อรถกระบะตอนเดียวดีเซล 494,000       - -

(หนวยเฉพาะกิจ) จํานวน  1  คัน

 - เก็บ / วางถังขยะ

 - เก็บขนขยะอินทรียนําไปทํานํ้า

หมักชีวภาพ

 - สนับสนุนเครื่องมือในการพัฒนา

63 โครงการจัดซื้อสายสงนํ้าดับเพลิง  - เพ่ือใชลางตลาดสด ท้ัง 4  - จํานวน  4  เสน -             70,000            - ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ กอง 

พรอมหัวฉีด พรอมลางถนนในเขตเทศบาล งานเพ่ิมข้ึน สาธารณสุขฯ
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แนวทางการพัฒนาท่ี  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

64 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ  -เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน -             72,800            -               -ประสิทธิภาพในการ กอง 

พรอมติดตั้ง ปฏิบัติงาน ขนาด 24,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน สาธารณสุขฯ

65 โครงการกอสรางอาคาร  - เพ่ือจัดเก็บพัสด/ุครุภัณฑ และ  - กอสรางอาคารจัดเก็บพัสดุ 500,000       - -  - มีอาคารสําหรับเก็บพัสดุ กอง 

พัสดุพรอมท่ีจอดรถ อุปกรณในงานรักษาความสะอาด จํานวน 1 หลัง พรอมอาคาร ครุภัณฑและอุปกรณเคร่ืองมือ สาธารณสุขฯ

กองสาธารณสุขและ และงานควบคุมปองกันโรค จอดรถ ขนาด 8x15 เมตร และรถยนตท่ีใชในการ

สิ่งแวดลอม (พ้ืนท่ีหนองแวงไร) รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี ปฏิบัติงานของกองฯ

เทศบาลกําหนด

        150,000 -รับทราบปญหาของ

ประชาชนภายในเขต

กอง

สวัสดิการ

          150,000       150,00066 โครงการจัดเก็บขอมูล จปฐ.เพ่ือ

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

-เพ่ือจัดทําและสํารวจขอมูล

พ้ืนฐานของชุมชนภายในเขต

 -จัดอบรมผูนําชุมชน เพ่ือสํารวจ จปฐ. 

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ท้ัง 26 ชุมชน

67 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  -เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนคบุค 27,000        - -  -เพ่ิมประสิทธิภาพใน

โนตบุค  -เพ่ือรองรับการบันทึกขอมูล จํานวน 1 ชุด การปฏิบัติงาน

ผูสูงอายุดวยระบบคอมพิวเตอร

68 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร  -เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ -             40,000            -  -เจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพ กอง

ตั้งโตะ  จํานวน 2 เครื่อง เพ่ิมมากข้ึน จํานวน 2 เครื่อง ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น สวัสดิการฯ

69 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพสี  -เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  -จัดซื้อเครื่องพิมพสีอิงเจ็ท -             -                10,000           -เพ่ิมประสิทธิภาพใน กอง

อิงเจ็ท งานของเทศบาลฯ จํานวน 2 เครื่อง การปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน สวัสดิการฯ

70 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอม  -เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ  -โตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 3-6 -             -                7,500            -เพ่ิมประสิทธิภาพและ กอง

เกาอ้ีระดับ 3-6 จํานวน 4 ชุด ปฏิบัติงานใหเกิดความเปนระเบียบ จํานวน 4 ชุด อํานวยความสะดวกใน สวัสดิการฯ

เรียบรอยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน

ประชาชนภายในเขต

เทศบาลเมืองบานไผ

สวัสดิการ

สังคม

กอง

สวัสดิการ

สังคม

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน พ้ืนฐานของชุมชนภายในเขต

เทศบาลนํามาวิเคราะห สภาพ

ปญหาดานตางๆ

ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ท้ัง 26 ชุมชน
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ยุทธศาสตรท่ี 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาท่ี  7.3 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
เปาหมาย ผลลัพยท่ีคาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2556 ป 2557 ป 2558 จะไดรับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและท่ีมา

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค

71 โครงการจัดซื้อโตะทํางานพรอม  -เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ  -โตะทํางานพรอมเกาอ้ี ระดับ 8 -             -                7,500            -เพ่ิมประสิทธิภาพและ กอง

เกาอ้ีระดับ 8 จํานวน 1 ชุด ปฏิบัติงานใหเกิดความเปนระเบียบ จํานวน 1 ชุด อํานวยความสะดวกใน สวัสดิการฯ

เรียบรอยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงาน

72 โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  -เพ่ือใหการตอนรับประชาชน  -จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง -             -                100,250         -เพ่ิมประสิทธิภาพ กอง

กองสวัสดิการ ท่ีมาติดตอประสานงาน ชนิดแขวน 24,000 บีทียู เบอร 5 ในการปฏิบัติงาน สวัสดิการฯ

จํานวน 3 เครื่อง  -เพ่ือเปนการอํานวยความ

สะดวกใหกับประชาชน

ท่ีมาติดตอประสานงาน

 -เพ่ืออุณหภูมิท่ีเหมาะสม

ภายในหองภายในหอง

73 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  -ใชในการเก็บขนขยะภายใน  -จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดทาย 2,300,000    -                -               -เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บ กอง 

แบบอัดทาย เขตเทศบาลเมืองบานไผ ขนาด 6 ตัน  6 ลอ จํานวน 1 คัน ขนขยะในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ

9,650,300 55,356,700 3,427,070รวมท้ังสิ้น
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สวนท่ี 6 
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและ

การติดตามประเมินผล 



  
สวนท่ี 6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัตแิละการติดตาม ประเมินผล 

 เน่ืองดวยการติดตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังน้ันเทศบาลเมืองบานไผจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาที่ติดตามและประเมินผล
การพัฒนา 

สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. 2548  หมวด 6 ขอ 28  
ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ซึ่งมีคณะกรรมการฯ
ประกอบจากหลายฝายดวยกันทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาคมทองถิ่น  หนวยงานที่เกี่ยวของ  ผูแทน
หัวหนาสวนบริหาร  รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิ   ทีผู่บริหารทองถิ่นคัดเลือก  ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหนวยงาน
หลายฝายน้ีจะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และผลของการประเมินสามารถ
วัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของโครงการ เพ่ือนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได
อยางแทจริง 

แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกลาว  ขอ  29   ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไว  ดังน้ี 
 1.  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

              2.  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น            
ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหน่ึงครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป   ทั้งน้ีใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
 4.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนพัฒนาสามปนั้น คือ การประเมินวามีการนําแผน พัฒนา

สามปไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด   และไดผลเปนอยางไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนได ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมติฐานในการจัดทําแผนฉบับตอไปได ดังน้ันการที่จะ
ประเมินผลแผนในภาพรวมได จําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการพัฒนากอน  เพ่ือนําไปสูการ
วัดความสําเร็จ  ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาที่ย่ังยืน
และตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นในขั้นตน เทศบาลเมืองบานไผ จึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
สามป ใหไดขอมูล   ขอเท็จจริง   อันนํามาสูบทสรุปที่ไมบิดเบียนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 

 
 
 



 6-2 

แนวทาง และวิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป 
 การติดตาม   (Monitoring) 
 การติดตามน้ัน จะทําใหเราทราบไดวาขณะน้ีไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามป  
ถึงระยะใดแลว ซึ่งเทคนิคอยางงายที่สามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน Gantchart ที่จะทําให
หนวยงานสามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสามป มีการดําเนินการ
ในชวงใด ตรงกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวหรือไมแผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามการ
ดําเนินงานดังไดกลาวมาแลว 

 การประเมินผล (Evaluation) 
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใชเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน เปนระบบ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับ
โดยประกอบดวยเกณฑที่สําคัญใน 2 ระดับคือเกณฑการประเมินหนวยงาน และเกณฑการประเมินโครงการ   

เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหนวยงาน   
เกณฑและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานจะเปนการพิจารณาเกณฑรวม (Multiple criteria  and  

indicators) และสามารถใชเปนกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธสุดทายและผลกระทบในการ
ดําเนินงานในภาพรวม  เพื่อใชเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับระดับการบรรลุผลและ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกคาหรือประชากรกลุมเปาหมาย สําหรับคาตัวแปร (Attributes) อาจ
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับลักษณะกิจกรรมการดําเนินงานของหนวยงาน 

                   เกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
เกณฑมาตรฐาน 

(Standard  criteria) 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
ตัวอยางกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ 
   วัตถุประสงคของนโยบาย 

●   ผลผลิต 
●   ผลลัพธ 

 ผลตางระหวางเปาหมายกับ 
 วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

2.ความเสมอภาคและความเปน 
   ธรรมในสังคม 

●  การเขาถึง 
●  การจัดสรรทรัพยากร 
●  การกระจายผลประโยชน 
●  ความเสมอภาค 
 

 ปริมาณและคุณภาพทรัพยากร 
   ที่ไดรับจัดสรรตอคน 
 ผลประโยชนท่ีแตละกลุม               
   เปาหมายไดรับในแตละคร้ัง 
การไมเลือกปฏิบัติและ/หรือ 
   การเลือกปฏิบัติท่ีเปนคุณ 

3. ความสามารถและคุณภาพใน 
การใหบริการ 

●  สมรรถนะของหนวยงาน 
●  ความทั่วถึงและเพียงพอ 
●  ความถี่ในการใหบริการ 
●  ประสิทธิภาพการใหบริการ 

 พื้นท่ีเปาหมายและประชากร 
   กลุมเปาหมายท่ีรับบริการ 
 จํานวนคร้ังในการใหบริการ 
 ผลลัพธเทียบกับปจจัยนําเขา 

4.ความรับผิดชอบของหนวยงาน 
 
 
 

●   พันธกิจตอสังคม 
●   ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
●   การใหหลักประกันความเสี่ยง 
●   การยอมรับขอผิดพลาด 

 การจัดลําดับความสําคัญ 
 ภารกิจและภารกิจรอง 
 การตัดสินใจที่สะทอนความรับผิดชอบ 

   

 



 

ปจจัยนําเขา 

-แผนปฏบิัติการ 
-งบประมาณ 
-บุคลากร 
-ทรัพยากรอื่น 

กระบวนการ 
-การใชทรัพยากร 
-การดําเนินการตามแผน 
-การบริหารแผน 

ผลผลิต 
-ความสําเร็จของการ    
 ดําเนินงานตามแผนในเชิง 
 รูปธรรม 

ผลลัพธ 
-ความสําเร็จของการ   
 ดําเนินงานตามแผน  
 เมื่อเปรียบเทียบกับ 
 วัตถุประสงค/ 
 เปาหมาย 

ระบบติดตาม ( Monitoring ) 
- Input  Monitoring 

- Performance  Monitoring 
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เกณฑมาตรฐาน 
(Standard  criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอยางกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

5.การสนองความตองการของ 
   ประชาชน 

●   การกําหนดประเด็นปญหา 
●   การรับฟงความคิดเห็น 
●   มาตรการ/กลยุทธในการ แกไข
ปญหา 

●   ความรวดเร็วในการแกไขปญหา 

 ระดับการมีสวนรวม 
 การปรึกษาหารือ 
 การสํารวจความตองการ 

6.ความพึงพอใจของประชากร        
กลุมเปาหมาย 

●   ระดับความพึงพอใจ 
●   การยอมรับ / คัดคาน 
 
 

สัดสวนของประชากรกลุมเปาหมายที่พอใจ  
  หรือไมพอใจ 
ความคาดหวัง 
ผลสะทอนกลับ 

7.  ผลเสียหายตอสังคม ●   ผลกระทบภายนอก (ทางบวก 
และทางลบ) 
●   ตนทุนทางสังคม 
 

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 
คาเสียโอกาส 
ความขัดแยงทางสังคม 

ระบบติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                     การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีฐานคิดวา
ระบบ ติดตาม และประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด  ดังน้ัน  ระบบอ่ืนๆ  ที่
เกิดขึ้นกอนหนาที่แผนพัฒนาจะดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทที่ยอมจะสงผลตอการบริหารแผน  และจะ
สงผลตอการติดตามและประเมินผลดวยเชนกัน  ดังน้ัน  ระบบติดตามและประเมินผลฯครั้งน้ีมีกรอบแนวคิด
ตามแผนภาพดังน้ี 
 
    ระบบการจัดทําแผน      ระบบงบประมาณ        ระบบสังคม/ทองถ่ิน      ระบบการเมือง         ระบบวัฒนธรรม 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

ระบบประเมินผล ( Evaluation ) 
- ความสําเร็จตามวัตถุประสงค/เปาหมาย 
  ของแผน 
- การเปลี่ยนแปลงของทองถ่ินในภาพรวม 


