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คํานํา 

 
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. 2555-2557) ภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ไปแล้วนั้น 

 

เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลเมืองบ้านไผ่  สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้กําหนดไว้และสามารถนํา
แผนไปปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการของประชาชน  เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงได้ทําการเพิ่มเติม โครงการ/
กิจกรรม แผนพัฒนาเทศบาลสามปี (พ.ศ. 2555-2557) ฉบับที่ 3 เพื่อให้ครอบคลุมถึงความต้องการของ
ประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  หมวด 4 ข้อ 22   
 

             หวังอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2555-2557) เพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 3 
จะเป็นประโยชน์ในการนําแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ  และเป็นเครื่องมือที่ใช้กําหนดทิศทางการพัฒนาของ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 3 240,000  -        -           -      -          3 240,000     

รวม 3 240,000  -        -           -      -          3 240,000     

รวมทั้งสิ้น 3 240,000  -        -           -      -          3 240,000     

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555- 2557) เพิ่มเติมฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

1 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  -เพื่อเป็นการรักษาสถานที่และทรัพย์สิน  -ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณรอบ 90,000        -         -          -สถานที่และทรัพย์สิน งานธุรการ
รอบอาคารและในสํานักงาน ของทางราชการให้มีความมั่นคง และ อาคารและในอาคารสํานักงาน ของทางราชการมีความ สํานักปลัดฯ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปลอดภัย เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประกอบด้วย มั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น

1. ตัวควบคุม 16 Channet จํานวน  1  เครื่อง
คุณสมบัติ
 -ระบบบีบอัดภาพคุณภาพสูง H 264
 -ควบคุมง่ายด้วยยูสเซอร์อินเตอร์เฟซ (GUI)
ผ่านเมาส์หรือรีโมทคอนโทรล
 -บันทึก Real Time 100FPS ที่ CIF 
(12 FPS/กล้องที่ DI)
 -ระบบ Pentaplex (ดูภาพสด, บันทึก, ย้อนดู,
ออนไลท์, ดูมือถือ) ได้ในเวลาเดียวกัน
 -ออนไลน์และสํารองข้อมูลผ่าน IE Browser
 -สํารองข้อมูลผ่าน USB Disk หรือ External 
DVD Burner
 -ตั้งค่าการบันทึก, คุณภาพ, ความละเอียด
ของแต่ละกล้องได้อิสระต่อกัน
 -มี VGA Port และสามารถดูภาพเล็กในภาพ
ใหญ่ได้ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) เพิ่มเติมฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

 -รองรับ HDD. ได้สูงสุด 2TB.
 -PIP (Picture-In-Picture) สามารถดูภาพเล็ก
ในภาพใหญ่ได้
 -Zoom  ซูมได้ไม่จํากัดทั้งระบบภาพสดและ
ภาพย้อนหลัง
 -ภาพออกได้ทั้ง VIDEO และ VGA พร้อมกัน
 -มีระบบ DDNS ในตัวใช้ CCTVDVR
 -ออนไลน์ผ่านมือถือได้
 -สามารถใช้โปรแกรม CMS 100Ch. เพื่อดูภาพ
หลายๆ Site ได้พร้อมกัน
2. ตัวกล้องจํานวน  12  เครื่อง
คุณสมบัติ
 -Color  Sharp SuperHAD
 -1/4" 420 TVL 0 lux 24 Leds
 -IR Range : 20 M
 -lens 3.6 mm, 6 mm
3. Hard disk = 2 ตัว
คุณสมบัติ
 -Seagate Barracuda 1 TB 3.5" Internal
Hard Drive 7200RPM  SATA 6 Gv/s 64MB
4 พร้อมติดตั้ง 
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น) 3

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด  -เพื่อเป็นการรักษาสถานที่และทรัพย์สิน  -ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้า - ออก 90,000        -         -          -สถานที่และทรัพย์สิน งานรักษา
บริเวณทางเข้า-ออก ของทางราชการให้มีความมั่นคง และ สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่และบริเวณ ของทางราชการมีความ ความสงบฯ
สํานักงานเทศบาล และ ปลอดภัย หน้าห้องงานป้อนกันฯ ดังนี้ มั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น สํานักปลัดฯ
บริเวณหน้าห้องงานป้องกันฯ 1. ตัวควบคุม 8 Channel = 1 ตัว

คุณสมบัติ
 -ระบบบีบอัดภาพคุณภาพสูง H 264
 -ควบคุมง่ายด้วยยูสเซอร์อินเตอร์เฟส (GUI)
ผ่านเมาส์หรือรีโมทคอนโทรล
 -บันทึก Real Time 100PS ที่ CIF (12FPS/
กล้องที่ DI)
 -ระบบ Pentaplex (ดูภาพสด, บันทึก, ย้อนดู,
ออนไลท์, ดูมือถือ) ได้ในเวลาเดียวกัน
 -ออนไลน์และสํารองข้อมูลผ่าน IE Browser
 -สํารองข้อมูลผ่าน USB Disk หรือ External
DVD Burner
 -ตั้งค่าการบันทึก, คุณภาพ, ความละเอียด, 
ของแต่ละกล้องได้อิสระต่อกัน
 -มี VGA Port และสามารถดูภาพเล็กในภาพ
ใหญ่ได้
 -รองรับ HDD, ได้สูงสุด 2 TB.
 -PIP (Picture-In-Picture) สามารถดูภาพเล็ก
ในภาพใหญ่ได้ 4

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

 -Zoom ได้ทั้ง VIDEO และ VGA พร้อมกัน
 -มีระบบ DDNS ในตัวใช้ CCTVDVR
 -ออนไลน์ผ่านมือถือได้
 -สามารถใช้โปรแกรม CMS 100 Ch. 
เพื่อดูภาพหลายๆ Site ได้พร้อมกัน
2. ตัวกล้อง จํานวน 6 ตัว
คุณสมบัติ
 -color Sony 1/3"
 -540 TVL 0.5 lux
 -NPV 2020 DSP
 -Included: Fixed lens, adapter & bracket
 -Housing Megapixel Auto lris Lens 3.8-10 
mm.
3. Hard disk = 1 ตัว
คุณสมบัติ
 -Seagate Barracuda 1TB 3.5" Internal
Hard Drive 7200RPM SATA 6Gb/s 64 MB
4. เสาติดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
(จัดซื้อตามราคาท้องถิ่น)

5

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน

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

3 โครงการเปลี่ยนเครื่องยนต์ เพื่อเปลี่ยนเครื่องยนต์แทนของเดิมที่มี เปลี่ยนเครื่องยนต์พร้อมระบบเกียร์และอุปกรณ์ 60,000        -         -          -การใช้งานยานพาหนะ งานธุรการ
พร้อมระบบเกียร์และอุปกรณ์ อายุการใช้งานมานาน ขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง  โดยเป็นการเปลื่ยนเครื่อง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สํานักปลัดฯ
ขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้องรถยนต์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ ยนต์เบนซินขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน และคุ้มค่าประหยัดพลังงาน
ส่วนกลางยี่ห้อเกีย ประหยัดพลังงาน 2,500  ซีซี
หมายเลขทะเบียน กฉ 5296

240,000    -       -       

6

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น


