
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแก่น

                            
จัดทําโดย

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

(พ.ศ.2555-2557) 
แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 4



 
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  จึงได้จัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
สามปี (พ.ศ. 2555-2557) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 4 เพื่อให้ครอบคลุมถึง
ความต้องการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 4 ข้อ 22   
 

             หวังอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2555-2557) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม 
โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 4 จะเป็นประโยชน์ในการนําแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ  และเป็นเครื่องมือที่ใช้
กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
 
 
 
                                                                      คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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ยุทธศาสตร์ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์
3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับการ 3 1,023,400 -        -           -      -          3 1,023,400

พัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข
รวม 3 1,023,400    -        -           -      -          3 1,023,400    

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 4 4,765,000    -        -           -      -          4 4,765,000    

รวม 4 4,765,000    -        -           -      -          4 4,765,000    

รวมทั้งสิ้น 7 5,788,400    -        -           -      -          7 5,788,400    

1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 รวม 3 ปี



ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาทุนมนุษย์   
แนวทางการพัฒนาที่  3.2 เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ   ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. เพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางเข้าศูนย์บริการสาธารณสุข 26,000        -      -      ประชาชนได้รับความสะดวก กอง

ทางเข้าศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้บริการ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (โนนสว่าง) ในการเข้าร้บบริการด้านสุขภาพ สาธารณสุขฯ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 1 แห่ง ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข
(โนนสว่าง) เทศบาลเมืองบ้านไผ่

(โนนสว่าง)
2 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข ปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขฯ 97,400        -      -      ประชาชนได้รับความ กอง

บริการสาธารณสุขเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (โนนสว่าง) ในการ (โนนสว่าง) จํานวน 1 แห่ง สะดวกในการเข้ารบ้ สาธารณสุขฯ
เมืองบ้านไผ่ (โนนสว่าง) บริการประชาชนด้านสุขภาพอย่าง  1. ปูพื้นกระเบื้องขนาด พื้นที่ 132.5 ตร.ม. บริการด้านสุขภาพ

ครอบคลุมและทั่วถึง  2. ติดตั้งเหล็กดัด และมีความปลอดภัยใน
 -ประตูบานเลื่อนคู่ 2 ชุด ทรัพย์สิน
 -ประตูบานเปิดเดี่ยว 2 ชุด
 -หน้าต่างบานเลื่อน 7 ชุด
 -หน้าต่างบานเกล็ด 1 ชุด
 -หน้าต่างบานเกล็ดติดตาย 3 ชุด

3 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ ศูนย์บริการสาธาณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 900,000       -      -      ประชาชนในเขตเทศบาล กอง
เรียนรู้เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่  เป็นศูนย์บริการ จํานวน 1 แห่ง เมืองบ้านไผ่ สามารถเข้า สาธารณสุขฯ
เป็นศูนย์บริการสาธารณสุข สาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถึงบริการด้านสุขภาพ
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ในการให้บริการด้านสุขภาพอย่าง ได้อย่างครอบคลุมและ

ครอบคลุมและทั่วถึง ทั่วถึง
1,023,400 -    -    2

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา

รวมทั้งสิ้น



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 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค เพื่อความสะดวกและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เช็ค 40,000         -      -      การปฏิบัติงานมีความ กองคลัง
ในการปฏิบัติงานและเพื่อรองรับการจัดทํา  -หัวพิมพ์สามารถปรับระดับความบาง/หนา สะดวก รวดเร็ว  
ระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ ของสมุดคู่ฝากอย่างอัตโนมัติ การปฏิบัติงานมีประสิทธิ

 -หัวพิมพ์ไม่ต่ํากว่า 24 เข็มพิมพ์ ภาพมากขึ้น
 -ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด 400 cps ในโหมด
High Speed Draft
 -พิมพ์ในความกว้างสูงสุด ที่ 245 mm
 -ความสามารถวางสมุดที่ช่องป้อนกระดาษตรง
ตามตําแหน่งไหนก็ได้
 -ความหนาของกระดาษ 1 ต้นฉบับ + 6 สําเนา 
(7 Copies ความหนาสูงสุด 2 mm)
-หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 512 KB

 -รองรับการเชื่อมต่อแบบ RS 232 Serial, 
IEEE 1284 Parallel, USB Port

2 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ เพื่อใช้ในงานรักษาความสะอาด เก็บขนขยะ ซื้อรถบรรทุกขยะ แบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 1 ตัน  1,200,000     -      -      ประสิทธิภาพในการ กอง
แบบเปิดข้างเทท้าย มูลฝอยตามถนนและซอยแคบ ในตลาดสด ขนาด 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบ  ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น สาธารณสุขฯ
ขนาด 1 ตัน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ไม่ต่ํากว่า 2,400  ซีซี  จํานวน 1 คัน ตู้บรรทุกขยะ

มูลฝอยมีขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร  
พื้นตัวถังทําด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร
ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก แบบ 2 จังหวะ
และติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ 3

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2555 - 2557) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 4

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณและที่มา


