
ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชน

มีสวนรวมในการดําเนินงาน

       1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 100,000       1 100,000       1 100,000      1 300,000        

            ในชุมชน

รวม 1 100,000      1 100,000      1 100,000     3 300,000       

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปน  

เมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี  

       2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให 15 36,210,880 7 58,309,340 8 6,416,000 30 100,936,220

            ไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมืองอยางเหมาะสม

       2.4 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 3 870,000       2 620,000 1 20,000 6 1,510,000      

            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

รวม 18 37,080,880  9 58,929,340 9 6,436,000 36 102,446,220  

ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน

       5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได 1 50,000        1 50,000 1 50,000 1 150,000        

       5.2  พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอยโอกาส 1 10,000        1 10,000        1 10,000        3 30,000          

             และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

รวม 2 60,000       1 60,000       1 60,000       4 180,000       

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป



ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

       6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย 1 600,000       -       -             -      -             1 600,000        

             สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

       6.2  พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพ 1 300,000        -  -  -  - 1 300,000        

             และทั่วถึง

รวม 2 900,000      -      -            -      -            2 900,000       

ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

       7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 3 59,000        -       -             -      -             3 59,000          

รวม 3 59,000       -      -            -      -            3 59,000         

รวมทั้งสิ้น 26 38,199,880  11 59,089,340 11 6,596,000   48 103,885,220  

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 รวม 3 ป



ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเขมแข็งและสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2 สนับสนุนและพัฒนาวิถีทางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการสระน้ําเฉลิมพระเกียรติ  -เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาท  -ทําการขุดสระน้ํา ขนาดกวาง 20 เมตร 100,000      100,000   100,000    -เกษตรกร ไดรับความรู กอง

86 พรรษา มหาราชา สมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน ยาว 30 เมตร ลึก 3 เมตร หรือมีปริมาณ ความเขาใจและสามารถนํา สวัสดิการฯ

วโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ดินขุดไมนอยกวา 1,260 ลูกบาศกเมตร หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช (เพิ่มเติม)

86พรรษา(วันที่ 5 ธันวาคม 2556)  -เกษตรกร ในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ในการดําเนินชีวิตไดอยาง

 -เพื่อนอมนําแนวพระราชดําริ แทจริง

เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใช  -เกษตรกร มีแหลงน้ําเพื่อใช

ตามแนวทางปฏิบัติของทฤษฏีใหม ในการเกษตรเพิ่มขึ้น

 -เพื่อสรางกระบวนการมีสวนรวม  -เปนแหลงผลิตอาหารเพิ่ม

ของเกษตรกรในการแกไขปญหา รายได ลดรายจาย รักษา

การขาดน้ําดานการเกษตร สราง สิ่งแวดลอมแกครอบครัวใน

แหลงอาหารเปนการสรางรายได ชุมชน

ลดรายจายอนุรักษสิ่งแวดลอมใน

ชุมชน

100,000     100,000  100,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการปูผิวจราจรใหมทับหนาผิวจราจรเดิมดวย 475,000         -  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

แจงสนิท ซอย 1 พรอมใชงานได แอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 3.50 ม. ยาวประมาณ น้ําไมทวมขัง ประชาชน (แกไข)

(ชุมชนกกแดง) 309.00 ม. หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพื้นที่ปูแอส ปลอดภัยในการสัญจร

ฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,081.50 ตร.ม. ไป-มา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรให  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา 358,000         -               - ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ไดมาตรฐานและสรางทอระบาย ซอยโนนเปอย โดยเริ่มจากถนนเจาเงาะไปทาง น้ําไมทวมขัง ประชาชน (แกไข)

ซอยโนนเปอย น้ํา เพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ทิศใต ถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรหนา 0.15 ม. กวาง ปลอดภัยในการสัญจร

(ชุมชนเจาเงาะสัมพันธ) 3.00 ม. ยาวประมาณ 90.00 ม. ชั้นพื้นทางลูกรัง ไป-มา

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

กวา 270.00 ตร.ม.ทอค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3  ขนาด

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

รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพัก 90.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  -เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอ ค.ส.ล. ซอยแยกซอยประปา 2 550,000         - -              ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ซอยแยกซอยประปา 2 ขาง ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ํา (ขางไทยประดิษฐตัดเย็บ) โดยเริ่มจากซอยประปา น้ําไมทวมขัง ประชาชน (แกไข)

ไทยประดิษฐตัดเย็บ ทวมขังและทําใหการระบายน้ําได 2 ไปทางทิศเหนือแยกไปทางทิศตะวันออกและ ปลอดภัยในการสัญจร

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557 - 2559) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(ชุมชนซอยประปา) ดีขึ้น ทิศตะวันตก ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด ไป-มา

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

พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทั้งสอง

ขางยาวยาวประมาณ 258.00 ม. รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

4 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  -ทําใหการระบายน้ํามีประสิทธิภาพ  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ถนน 1,142,000       - -              ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ค.ส.ล. ถนนสมประสงคซอย 1 สมประสงคซอย 1 โดยเริ่มจากซอยศาลเจาไป น้ําไมทวมขัง ประชาชน (แกไข)

(ชุมชนสมประสงค) ทางทิศเหนือ ทอ ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด Ø ปลอดภัยในการสัญจร

0.60 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม.พรอม ไป-มา

รางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง

ยาวประมาณ 344.00 ม. รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน  -เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการปูผิวจราจรใหมทับหนาผิวจราจรเดิมดวย 439,000         - -              ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

โพธิ์ชัย-มิตรภาพ พรอมใชงานได แอสฟลทติกคอนกรีตกวาง 4.00 ม.ยาวประมาณ ในการสัญจรผานไป-มา (แกไข)

(ชุมชนบานไผเกา) 250.00 ม. หนาประมาณ 0.05 ม.หรือพื้นที่ปูแอส สะดวกและปลอดภัย

ฟลทติกคอนกรีตไมนอยกวา 1,000.00 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

6 โครงการปรับปรุงผิวจราถนน  -เพื่อปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพ  - ทําการปรับปรุงผิวจราจร โดยดําเนินการปูผิว 210,000         - -              ประชาชนที่สัญจรผาน กองชาง

บานเกิ้ง ซอย 19 พรอมใชงานไดดังเดิม จราจรใหมทับหนาผิวจราจรเดิมดวยแอสฟลทติก ไป-มา เกิดความปลอดภัย (แกไข)

คอนกรีตกวาง 4.10 ม. ยาวประมาณ 120.00 ม. ในการใชรถใชถนน

หนาประมาณ 0.05 ม. หรือพื้นที่ปูแอสฟลทติก

คอนกรีตไมนอยกวา 492.00 ตร.ม

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

7 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรให  - โดยกอสรางเริ่มจากถนนอี่ยมไพบูลย ซอย 3 177,000         -               - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยแยกถนนเอี่ยมไพบูลย ไดมาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน ไปทางทิศตะวันออก กอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ในการสัญจรผานไป-มา (แกไข)

ซอย 3 (ดานทิศตะวันออก) อยางปลอดภัย หนา 0.15 ม. กวาง 2.50 ม. ความยาวประมาณ

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

ตร.ม. พื้นทางเดิมบดอัดแนน ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

8 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขัง  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.โดยเริ่มจากถนนบาน 599,000         -               -              ประชาชนไดรับความ กองชาง

พรอมทอระบายน้ําถนนบานเกิ้ง เกิ้งไปทางดานทิศตะวันตก ถึงถนนศรีบุญเรือง ผิว สะดวกในการสัญจร (แกไข)

ซอย 5 (ชุมชนบานขาพัฒนา) จราจรหนา 0.15 ม. กวาง 3.00 ม. ยาวประมาณ ผาน ไป-มา และมีระบบ

102.00 ม.พื้นทางเดิมบดอัดแนนหรือพื้นที่ ค.ส.ล. ระบายน้ํา ปองกันน้ํา

ไมนอยกวา 306.00 ตร.ม.พรอมวางทอ ค.ส.ล. ทวมขัง

อัดแรง ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40  ม.บอพัก ค.ส.ล.ทุก

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

รวมบอพักทั้ง  2 ขาง ยาวประมาณ  204.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

9 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา 1,376,000       -               -              ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

พรอมทอระบายน้ําซอยเชื่อม วางทอระบายน้ําใหไดมาตราฐาน โดยเริ่มจากถนน ประเสริฐแกวอุทิศไปทางทิศ น้ําไมทวมขัง ประชาชน (แกไข)

ถนนประเสริฐแกวอุทิศ - และระบบระบายน้ําสะดวกยิ่งขึ้น ตะวันออกถึงซอยสุขสําราญ ผิวจราจร ค.ส.ล. สัญจรไปมาสะดวก

ซอยสุขสําราญ หนา 0.15 ม. กวาง 5.00 ม. ความยาวประมาณ   

191.00 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 955.00 

ตร.ม. พื้นที่ทางเดิมบดอัดแนนพรอมกอสรางทอ 

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

ค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล.ความ

ยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 382.00ม. 

รายละเอียด ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

10 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา โดยทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง 511,000         - -              ระบบระบายน้ําดีขึ้นน้ํา กองชาง

ค.ส.ล. ถนนยุทธพลบํารุง ใหไดมาตรฐาน แกไขปญหาน้ํา ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุก ไมทวมขัง ประชาชน (แกไข)

ทวมขัง และระบายน้ําไดดีขึ้น ระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาว ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

ทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 240.00 ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

11 โครงการกอสรางระบบรวบรวม  - เพื่อรวบรวมและบําบัดน้ํา  - กอสรางระบบทอรวบรวมน้ําเสียและกอสราง 25,720,800     51,379,400      - มีระบบบําบัดน้ําเสียที่ กองชาง

และบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาล เสียจากชุมชนกอนปลอยลงสู ระบบบําบัดน้ําเสียที่มีมาตรฐาน รายละเอียดตาม (งบฯแผนดิน) (งบฯแผนดิน) มีคุณภาพเปนไปตาม (แกไข)

เมืองบานไผ แหลงน้ําสาธารณะ แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด 2,572,080       5,137,940       มาตรฐานสากล และ

(งบฯเทศบาล) (งบฯเทศบาล) ไมกอใหเกิดมลพิษ



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

12 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  -เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก 374,000         -  - ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ค.ส.ล.ซอยหลัง ขก. 5 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา สถานีวิทยุสมัครเลนเชื่อมถนนทองประเสริฐ ซอย8 และลดปญหาน้ําทวมขัง (แกไข)

(ชุมชนคุมจัดสรร) น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด สงกลิ่นเหม็น

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

พรอมรางวี ค.ส.ล.พรอมทอลอด 2 จุด ค.ส.ล.

อัดแรงชั้น3 ขนาด  Ø 0.40 ม.  ยาว  8.00  ม. 

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 

175.00  ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล

กําหนด

13 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  -เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 1,103,000       -                - ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ค.ส.ล.ถนนหนองลุมพุก  ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. และลดปญหาน้ําทวมขัง (แกไข)

ซอย  10 (ชุมชนหนองลุมพุก) น้ําทวมขังและทําการระบายน้ํา  บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. สงกลิ่นเหม็น

ไดดีขึ้น  ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ

516.00  ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

14 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา  - ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.  อัดแรงชั้น 3 514,000         -  - ระบบการระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ค.ส.ล. ซอยปฏิพงษ ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหา ขนาด Ø 0.40ม. บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ10.00ม. และลดปญหาน้ําทวมขัง (แกไข)

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

ไดดีขึ้น ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ

200.00  ม.  รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

15 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 90,000           -  - ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ค.ส.ล. ถนนเชื่อมถนนแจงสนิท ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา  ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 น้ําไมทวมขัง ประชาชน (แกไข)

ซอย 1(ถนนเขา สพป.ขอนแกน ทวมขัง เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวประมาณ ปลอดภัยในการสัญจร

เขต 2 ) 35.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน ไป - มา

16 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจรให  - โดยกอสรางเริ่มจากซอยแยกถนนทองประเสริฐ - 292,000         - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยทองประเสริฐ ซอย 10 ไดมาตรฐาน ประชาชนไดใชถนน ดานทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก ผิวจราจร ในการสัญจรผานไป-มา (เพิ่มเติม)

อยางปลอดภัย หนา 0.15 ม. กวาง 3.50 ม. ยาว 139.00 ม.

หรือพื้นที่ดําเนินการไมนอยกวา  486.50  ตร.ม. 

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

17 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจร  - โดยกอสรางเริ่มจากซอยแยกถนนมิตรภาพ - 180,000         - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยแยกถนนมิตรภาพ ใหไดมาตรฐาน ประชาชนได ซอย 2/1 ไปทางทิศใต ผิวจราจร หนา 0.15 ม. ในการสัญจรผานไป-มา (เพิ่มเติม)

ซอย 2/1 ใชถนนอยางปลอดภัย  กวาง 3.00 ม. ยาว 100.00 ม. หรือพื้นที่ดําเนิน

การไมนอยกวา 300.00  ตร.ม. ไหลทางลูกรัง

กวางตามสภาพ รายละเอียดตามแบบแปลนที่

เทศบาลกําหนด

18 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา - 450,000          - ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

พรอมทอระบายน้ําและกําแพง วางทอระบายน้ําใหไดมาตราฐาน โดยเริ่มจากซอยยิ่งยง ซอย 8 ไปทางทิศตะวันออก น้ําไมทวมขัง ประชาชน (เพิ่มเติม)

กั้นดินซอยยิ่งยง ซอย 8 และระบบระบายน้ําสะดวกยิ่งขึ้น โดยทําการถมดินทําคันทางพรอมรองพื้นชั้นทาง สัญจรไปมาสะดวก

ดวยวัสดุหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.20 ม.และชั้นพื้นทาง



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ดวยวัสดุลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.20 ม. ผิวจราจร ค.ส.ล.

หนา 0.15ม.กวางเฉลี่ย 5.00 ม. ยามรวม20.00ม. 

ไหลทางหินลูกรังกวางตามสภาพ ทอระบายน้ํา

ขนาด Ø 1.00 ม. พรอมบอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะ

ประมาณ10.00 ม.  และกําแพงกั้นดิน ค.ส.ล.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

19 โครงการกอสรางปายทางเขา เพื่ออํานวยความสะดวกในการ  -โดยดําเนินการกอสรางปายทางเขาชุมชน - 150,000         - ประชาชนไดรับความ กองชาง

ชุมชนมิตรภาพ ซอย 4 สัญจรไป-มาในชุมชน มิตรภาพ ซอย 4 โครงสรางเหล็กฐาน  ค.ส.ล.สูง  สะดวกในการสัญจไป-มา (เพิ่มเติม)

3.50 ม.รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

20 โครงการจางเหมาเชื่อมฝา เพื่อใหไดฝาทอระบายน้ําที่ได  -เชื่อมฝาตะแกรงเหล็กสําหรับบอพักทอระบายน้ํา - 300,000         - เพื่อปองกันน้ําทวมขัง กองชาง

ตะแกรงเหล็กสําหรับบอพักทอ มาตรฐาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด และเพิ่มความปลอดภัย (เพิ่มเติม)

ระบายน้ําภายในเขตเทศบาล ในการสัญจไป-มา

เมืองบานไผ

21 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา - - 347,000       ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. วางทอระบายน้ําใหไดมาตราฐาน โดยกอสรางเริ่มจากซอยแยกซอยชัชวาลไปทางทิศ น้ําไมทวมขัง ประชาชน (เพิ่มเติม)

ซอยแยกซอยชัชวาล และระบบระบายน้ําสะดวกยิ่งขึ้น ตะวันออก ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง สัญจรไปมาสะดวก

3.00 ม. ยาว 77.00 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา  231.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

อัดแรงชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก 



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ทุกระยะประมาณ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพักยาวประมาณ  77.00 ม.  

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

22 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. โดยเริ่มจาก - - 286,000       ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ค.ส.ล. ซอยชัชวาล ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา  ซอยชัชวาลไปทางทิศตะวันตก ทอระบายน้ํา น้ําไมทวมขัง ประชาชน (เพิ่มเติม)

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

ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ 10.00 ม. พรอมรางวี ไป - มา

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาว 

ประมาณ106.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด

23 โครงการกอสราง ถนน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางผิวจราจร  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแยกถนน - 420,000         - ประชาชนไดรับประโยชน กองชาง

ซอยแยกถนนทองประเสริฐ ใหไดมาตรฐาน ประชาชนได ทองประเสริฐ ซอย 12 ดานทิศตะวันตก ในการสัญจรผานไป-มา (เพิ่มเติม)

ซอย 12 ดานทิศตะวันตก ใชถนนอยางปลอดภัย (ทางเขา พ.พิชญ) ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. 

(ทางเขา พ.พิชญ) กวาง 4.00 ม. ยาว  115.00 ม. หรือพื้นที่

ดําเนินการไมนอยกวา  700.00  ตร.ม. ไหลทาง

ลูกรังกวางตามสภาพ  รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

24 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา - - 1,740,000     ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. วางทอระบายน้ําใหไดมาตราฐาน โดยกอสรางเริ่มจากซอยเจริญสุข 3 ไปทางทิศ น้ําไมทวมขัง ประชาชน (เพิ่มเติม)

ซอยเจริญสุข 3 และระบบระบายน้ําสะดวกยิ่งขึ้น เหนือผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กวาง4.00 ม. สัญจรไปมาสะดวก

(ชุมชนโนนสวาง) ยาว 223.00 ม. หรือพื้นที่ดําเนินการ ไมนอยกวา 

892.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ 

พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3 

ขนาด Ø 0.40 ม. บอพักทุกระยะประมาณ

10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวม

บอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 446.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

25 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา - - 1,425,000     ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. วางทอระบายน้ําใหไดมาตราฐาน โดยกอสรางเริ่มจากซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 น้ําไมทวมขัง ประชาชน (เพิ่มเติม)

ซอยศรีบุญเรือง ซอย 1 และระบบระบายน้ําสะดวกยิ่งขึ้น ไปทางทิศใต ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. สัญจรไปมาสะดวก

กวาง 3.50 ม. ยาว 190.00ม.หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 665.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

อัดแรงชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก

 ทุกระยะประมาณ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. 

ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 

380.00 ม. รายละเอียดตามแบบแปลน

ที่เทศบาลกําหนด



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

26 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  -เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา - - 180,000       ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. วางทอระบายน้ําใหไดมาตราฐาน โดยกอสรางเริ่มจากถนนยุทธพลบํารุง ซอย 1 น้ําไมทวมขัง ประชาชน (เพิ่มเติม)

ซอยแยกถนนยุทธพลบํารุง และระบบระบายน้ําสะดวกยิ่งขึ้น ไปทางทิศใต ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. สัญจรไปมาสะดวก

ซอย 1 กวาง 4.00 ม. ยาว 23.00 ม.หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 92.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

อัดแรงชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 ม. บอพักทุกระยะ

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

ทอรวมบอพักทั้งสองขางยาวประมาณ 46.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

27 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอม  -ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมทอระบายน้ํา - - 1,200,000     ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา ค.ส.ล. วางทอระบายน้ําใหไดมาตราฐาน โดยกอสรางเริ่มจากซอยเอี่ยมประเสริฐ ซอย 1 น้ําไมทวมขัง ประชาชน (เพิ่มเติม)

ซอยเอี่ยมประเสริฐ  ซอย 1 และระบบระบายน้ําสะดวกยิ่งขึ้น ไปทางทิศเหนือ ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. สัญจรไปมาสะดวก

กวาง 4.00 ม. ยาว 235.00 ม.หรือพื้นที่ดําเนินการ

ไมนอยกวา 940.00 ตร.ม. ไหลทางลูกรังกวาง

ตามสภาพ พรอมกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล.

อัดแรงชั้น 3  ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ทุกระยะ

 ประมาณ 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความ

ยาวทอรวมบอพักยาวรวมประมาณ 235.00 ม. 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด



ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี

แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อยางเหมาะสม

เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

28 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3 - - 338,000       ระบบระบายน้ําดีขึ้น กองชาง

ค.ส.ล. ซอยเอี่ยมประเสริฐ ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา ขนาด Ø 0.40 ม. บอพัก ค.ส.ล.ทุกระยะประมาณ น้ําไมทวมขัง ประชาชน (เพิ่มเติม)

ซอย 7 ทวมขัง 10.00 ม. พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวม ปลอดภัยในการสัญจร

บอพักยาวรวมประมาณ 125.00 ม.  ไป - มา

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

29 โครงการกอสรางอาคารบานพัก  -เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในสถาน  - ทําการกอสราง อาคาร ค.ส.ล.พักอาศัยและที่ - - 900,000       การปฏิบัติงานมีประสิทธ-ิ กองชาง

และที่จอดรถ พรอมประตูรั้ว ที่เก็บวัสดุกอสราง จอดรถ ขนาด 5.00x8.00 ม. พรอมระบบไฟฟา, ภาพมากยิ่งขึ้น (เพิ่มเติม)

บริเวณสถานที่กองเก็บวัสดุ ประปา และงานสุขาภิบาลและงานปรับภูมิทัศน

กอสราง ซอยมิตรภาพซอย 2 โดยรอบ  พรอมกอสรางประตูรั้วโครงเหล็กบริเวณ

สถานที่กองเก็บวัสดุกองชาง  ซอยมิตรภาพซอย 2

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

36,210,880  58,309,340  6,416,000  รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรที 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิงแวดลอมทีดี   
แนวทางการพัฒนาที  2.4 แนวทางการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการถนนสวยสะอาด  -เพื่อเปนการปรับปรุงภูมิทัศนถนนเจนจบ-  -สถาบันการศึกษา (โรงเรียนบานไผ      20,000      20,000     20,000  -ถนนเจนจบทิศมีการ กอง

ภูมิทัศนงดงาม ทิศใหเกิดความรมรื่นสวยงาม ใหสอดคลอง โรงเรียนบานไผประถมศึกษา โรงเรียน บริหารจัดการสิ่งแวดลอม สาธารณสุขฯ

กับบานไผเปนเมืองนาอยู มหาไถศึกษาบานไผ โรงเรียนอนุบาล ทางกายภาพเปนอยางดี (เพิ่มเติม)

 -เพื่อปลูกจิตสํานึกรักษสิ่งแวดลอมและสราง มหาไถ) ผูคาในที่หรือทางสาธารณะ มีความสะอาด เปนระเบียบ

วินัยในการทิ้งขยะใหกับเด็กและเยาวชน เจาของรถโดยสาร  อาคารรานคา เรียบรอยเอื้อตอการอยูอาศัย

ผูคาในที่หรือทางสาธารณะอาคารรานคา มีการรักษาความสะอาดและการพัฒนา และการดํารงชีพ

และเจาของรถโดยสาร ภูมิทัศนใหมีความสวยงาม  -สถาบันการศึกษาและ

 -เพื่อพัฒนาถนนเจนจบทิศใหเปนถนน  -การจัดโซนนิ่งถนนเจนจบทิศปลอด นักเรียน ผูคาในที่หรือทาง

ตัวอยางมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ถังขยะ สาธารณะ เจาของรถโดยสาร

ทางกายภาพเปนอยางดีมีความสะอาดเปน  -ถนนเจนจบทิศเปนถนนตนแบบใน และอาคารรานคา มีจิตสํานึก

ระเบียบเรียบรอยเอื้อตอการอยูอาศัยและ ดานการจัดการสิ่งแวดลอม รักษสิ่งแวดลอมและมีวินัยใน
ดํารงชีพ

2 โครงการจางบริษัทที่ปรึกษา  - เพื่อควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ  - ควบคุมงานโครงการกอสรางระบบ 800,000 600,000 - เพื่อควบคุมงานโครงการ กองชาง

เพื่อควบคุมงานโครงการ รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาลเมือง รวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน กอสรางระบบรวบรวมและ (แกไข)

กอสรางระบบรวบรวมและ บานไผเปนไปตามรูปแบบ เทศบาลเมืองบานไผ บําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาล

บําบัดน้ําเสียชุมชนเทศบาล  -ดําเนินการตรวจสอบแบบรายละเอียด เมืองบานไผ ใหเปนไปตาม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม  ฉบับที 1

เทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและพัฒนาเมืองใหเปนเมืองนาอยู มีสิ่งแวดลอมที่ดี   
แนวทางการพัฒนาที  2.4 แนวทางการเพิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

เมืองบานไผ ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย, รูปแบบและจัดทําคูมือซอม-

ดําเนินกการควบคุมงานงานกอสราง, แซมดูแลระบบพรอมจัดฝก

ดําเนินงานหลังกอสราง รายละเอียด อบรมเจาหนาที่ของเทศบาล

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด และเปนที่ปรึกษาหลัง
3 โครงการกอสรางศูนยเรียนรู  -เพือเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน นักศึกษา  -กอสรางศูนยเรียนรูการผลิตนํามัน 50,000 - -  -เกิดนวัตกรรมใหมและ กอง

ไบโอดีเซลจากนํามันทอดซํา และประชาชนทัวไป ไบโอดีเซลใหแกชุมชนในเขตเทศบาล แหลงเรียนรู สวัสดิการฯ
 -เพือใชเปนแหลงฝกอบรมและสาธิตการ เมืองบานไผ บุคลากรเทศบาลและ  -ชุมชนบุคลากรในเทศบาล (เพิ่มเติม)
ผลิตนํามันไบโอดีเซล บุคคลผูทีสนใจ และบุคคลผูสนใจการผลิต

นํามันไบโอดีเซลมีจิตสํานึก
ทีดีรวมใจรักษาสิงแวดลอม
และรวมชวยกันลดภาวะ
โลกรอน
 -มีแหลงเรียนรูฝกอบรมสาธิต
การผลิตนํามันไบโอดีเซล

870,000  620,000  20,000   รวมทงสน

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลียนแปลง/เพิมเติม  ฉบับที 1

เทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาที่  5.1  พัฒนาและสงเสริมอาชีพและรายได

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการฝกอบรมและสาธิตการ  -เพือสรางความรูความเขาใจใหกับ  -ทําการฝกอบรมและสาธิตการผลิต 50,000      50,000     50,000      -ชุมชน บุคลากรในเทศบาลและ กอง

ผลิตนํามันไบโอดีเซล ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ นํามันไบโอดีเซล ใหแก ชุมชนในเขต บุคคลผูสนใจไดรับความรูถึง สวัสดิการฯ
บุคลากรเทศบาลและบุคคลผูสนใจ เทศบาลเมืองบานไผ บุคลากรเทศบาล ประโยชนของการใชนํามันพืชใชแลว (เพิมเติม)
ไดรับรูถึงประโยชนของการใชนํามัน และบุคคลผูทีสนใจ มาผลิตไบโอดีเซล
พืชใชแลวมาผลิตไบโอดีเซล  -ชุมชน บุคลากรในเทศบาลและ
 -เพือปลูกฝงและสรางจิตสํานึกทีดี บุคคลผูสนใจ มีจิตสํานึกทีดีรวมใจ
แกชุมชนบุคลากรเทศบาล และบุคคล รักษาสิงแวดลอมและรวมชวยกัน
ทัวไป รวมใจรักษาสิงแวดลอมและ ลดภาวะโลกรอน
รวมชวยกันลดภาวะโลกรอน  -ชุมชน บุคลากรในเทศบาลและ
 -เพือจะไดใชประโยชนจากนํามัน บุคคลผูสนใจไดตระหนักถึงผลกระทบ
ไบโอดีเซลมาใชในเครืองยนตเล็ก ของการใชนํามันพืชใชแลวมาใช
เพือใชในชุมชนและใชในเทศบาล ประโยชน
ในการลดตนทุน  -สามารถลดตนทุนคาใชจายการใช
 -เพือเปนแหลงเรียนรูแกนักเรียน นํามันทีเปลียนมาใชนํามันไบโอดีเซล
นักศึกษา และประชาชนทัวไป  - เกิดนวัตกรรมใหมและ

แหลงเรียนรู

50,000   50,000  50,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรที่ 5  การแกไขปญหาความยากจน

แนวทางการพัฒนาที่  5.2 พัฒนาระบบคุมครองทางสังคมแกคนยากจน ผูดอยโอกาส และบริการขั้นพื้นฐานของรัฐบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเงินสมทบกองทุน  -เพือใหประชาชนทีเปนสมาชิกของ เพือจายเปนคาสมทบกองทุนเครือขาย 10,000      10,000     10,000      - สามารถชวยเหลือสมาชิกกองทุน กอง

สวัสดิการชุมชน กองทุน ไดรับสวัสดิการเกียวกับ สวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ ใหมีสวัสดิการขันพืนฐาน และแบง สวัสดิการฯ
การเกิด แก เจ็บ ตาย การศึกษา และ เบาภาระคาใชจายในครัวเรือน (เพิมเติม)
อาชีพ และสามารถเชือมโยงการ
พัฒนาในดานอืนๆได

10,000   10,000  10,000  

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  6.1  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนใหทันสมัย สะดวก รวดเร็วและครบวงจร

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงอาคารกอง  -เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารและ  -ปรับปรุงอาคารสํานักงานกอง 600,000     อาคารกองสาธารณสุขฯ กอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สถานที่กองสาธารณสุขฯใหมีความ สาธารณสุขฯ 1 แหง โดยทําการทาสี มีความสะอาด สะดวก สาธารณสุขฯ

เปนระเบียบ เรียบรอย สะอาด ใหมทั้งหมด และเปนระเบียบ เรียบรอย งานธุรการ

สวยงาม และนาอยู  -มีฉากกั้นหองตางๆ (เพิ่มเติม)

 -ปรับปรุงพื้นอาคาร

 -จัดทําตูเก็บเอกสารติดผนัง

              ฯลฯ

600,000  -       -       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  6.2  พัฒนาระบบใหบริการขอมูลขาวสารของทองถิ่นอยางมีคุณภาพและทั่วถึง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําปายแผนที่บอก  -เพื่อใหทราบถึงบริเวณขอบเขต  -จัดทําปายแผนที่บอกขอบเขตชุมชน 300,000      -สามารถบริหารจัดการ กอง

ขอบเขตชุมชน ของแตละชุมชน ทั้ง 26 ชุมชน แบงสวนการบริการไดถูกตอง สวัสดิการฯ

 -เพื่อใชประโยชนในการบริหาร  -โดยติดตั้งที่ชุมชน 26 ปาย และที่ ทั้ง 26 ชุมชน (เพิ่มเติม)

จัดการชุมชน สํานักงานเทศบาล จํานวน 1 ปาย  -ประชาชนทั่วไปสามารถ

รวม 27 ปาย รับรูถึงขอบเขตของแตละ

ชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลฯ

300,000  -       -       

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น



ยุทธศาสตรที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2557 ป 2558 ป 2559 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อกลองดิจิตอล  -เพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  -จัดซื้อกลองดิจิตอล ความละเอียดไม 10,000          -         -         ประสิทธิภาพในการปฎิบัติ กอง

ยิ่งขึ้น นอยกวา 16 ลานพิกเซล มีระบบแฟลชใน งานเพิ่มขึ้น สาธารณสุขฯ

ตัว สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกขอมูลได (เพิ่มเติม)

อยางสะดวกเมื่อขอมูลเต็ม หรือเมื่อตองการ

เปลี่ยน

2 โครงการจัดซือเครืองฉีดนํา  -ใชสําหรับลางรถเก็บขนขยะมูลฝอย  -จัดซือเครืองฉีดนําแรงดันสูงพรอมอุปกรณ 35,000           -  - ลดกลินเหม็นจากรถขยะและ กอง
แรงดันสูงพรอมอุปกรณ จํานวน 2 ชุด เพิมอายุการใชงานของรถ สาธารณสุขฯ

(เพิมเติม)

3 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพดีด  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  -จัดซื้อเครื่องพิมพดีดแบบธรรมดา เปน 14,000           -  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ กอง

แบบธรรมดา งาน ระบบภาษาเดียวขนาดแคร 18 นิ้ว จํานวน ปฏิบัติงาน สาธารณสุขฯ

1 เครื่อง (เพิ่มเติม)

59,000       -  -รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557- 2559) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ

งบประมาณและที่มา
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