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ฉบับท่ี             /2557 
 

 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองบานไผ 
เรื่อง ใหใชแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2558-2560)  

แกไข/เปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 
--------------------------------- 

                  
 ดวยเทศบาลเมืองบานไผ  มีความจําเปนท่ีจะตอง แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม แผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2558-2560)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของประชาชน  
และเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ  และยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  เทศบาลเมืองบานไผ  ไดจัดทํา
แผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1  และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) แกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 1 เปนไปตามระเบียบฯ เทศบาลเมืองบานไผ  จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามปฯ 
ดังกลาว เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปและผูท่ีสนใจทราบตอไป 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 
 

                                      (นายเปรมศักดิ์  เพียยุระ) 
                                                         นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 
 
 
 



 

คํานํา 
 

 

เทศบาลเมืองบานไผ  ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) ภายใตระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  ไปแลวนั้น 
 

เพ่ือใหแผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) เทศบาลเมืองบานไผ  สามารถใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามท่ีเทศบาลเมืองบานไผ  ไดกําหนดไวและสามารถนํา

แผนไปปฏิบัติใหตรงตามความตองการของประชาชน เทศบาลเมืองบานไผ  จึงไดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป 

(พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม โครงการ/กิจกรรม ฉบับท่ี 1 เพ่ือใหครอบคลุมถึงความ

ตองการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังอยางยิ่งวาแผนพัฒนาเทศบาลสามป(พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม

โครงการ/กิจกรรม ฉบับท่ี 1 จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือท่ีใช

กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง                          หนา  
 

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา         

-ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู     2 

  -ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   4 

  -ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ  5 

  -ยุทธศาสตรท่ี 4 การสงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน      8 

    

 

 

 

 

*************************** 
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ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาวินัย  ความสามัคคี และคุณธรรม 2 200,000       2 200,000      2 200,000      6 600,000        

สําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพ 1 400,000       - -             - -             1 400,000        

และรายไดตอการยังชีพที่พอเพียง

รวม 3 600,000      2 200,000     2 200,000     7 1,000,000     

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 1 320,000 - - - - 1 320,000

พรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

รวม 1 320,000      - - - - 1 320,000       

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่  3.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ 11 386,600 - - - - 11 386,600

รวม 11 386,600      - - - - 11 386,600       

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3 350,000       - - - - 3 350,000        

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 5 2,880,000    - - - - 5 2,880,000      

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม 3 29,300,000  2 29,200,000  2 29,200,000  7 87,700,000    

รวม 11 32,530,000 2 29,200,000 2 29,200,000 15 90,930,000   

รวมทั้งสิ้น 26 33,836,600 4 29,400,000 4 29,400,000 34 92,636,600   

รวม 3 ป

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558- 2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 1

ป 2558 ป 2559 ป 2560
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  สูความเปนเมืองนาอยู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดไท 1.เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา  -จัดกิจกรรมพอดีเดน 100,000 100,000 100,000 จํานวน  -ประชาชนในเขตเทศบาลฯ กอง

องคราชัน เนื่องในโอกาส อยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  -จัดกิจกรรมนิทรรศการ 1 ครั้ง ตระหนักในพระมหากรุณาธิ- สาธารณสุขฯ

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2.เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ เฉลิมพระเกียรติ คุณและไดรวมกิจกรรมเพื่อ (เพิ่มเติม)

พระเจาอยูหัวใหประชาชนไดสํานึก และตระหนัก  -จัดกิจกรรมถวายพระพร สรางความรัก สามัคคีและ

3.เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และหนวยงาน ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา

ตางๆ ไดแสดงความกตัญูกตเวทีนอมนําลึกใน เศรษฐกิจพอเพียง

พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวาย  -หนวยงานภาครัฐเอกชน

เปนราชสักการะแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดรวมกิจกรรมการเผยแพร

4.เพื่อใหประชาชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พระราชกรณียกิจและแสดง

ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เพื่อสรางความจงรัก ความจงรักภักดีถวายเปน

สามัคคี และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ราชสักการะ

พอเพียง

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 1.เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ  -จัดกิจรรมแมดีเดน 100,000 100,000 100,000 จํานวน  -ประชาชนในเขตเทศบาลฯ กอง

พระนางเจาสิริกิติ์พระบรม พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม  -จัดกิจกรรมนิทรรศการ 1 ครั้ง ตระหนักในพระมหากรุณาธิ- สาธารณสุขฯ

ราชินีนาค เนื่องในโอกาส พระชนมพรรษา เฉลิมพระเกียรติ คุณและไดรวมกันจัดกิจกรรม (เพิ่มเติม)

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2.เพื่อเผยแพรพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจาฯ  -จัดกิจกรรมถวายพระพร ยกยองและเทิดทุนพระคุณแม

พระบรมราชินีนาถ ใหประชาชนไดสํานึกและตระหนัก

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย

200,000 200,000 200,000รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การพัฒนาวินัย  ความสามัคคี และคุณธรรมสําหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปรับปรุงศูนยพัฒนา เพื่อใชเปนสถานที่ฝกอาชีพใหแก ปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 2 (หลังเดิม) 400,000 - - 1 แหง ประชาชนในเขตเทศบาลฯ กอง

เด็กเล็ก 2 (หลังเดิม) เปนศูนย ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบานไผ เปนศูนยฝกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบานไผ มีศูนยฝกอาชีพชุมชน สวัสดิการฯ

ฝกอาชีพชุมชน เทศบาล โดยทําการปูกระเบื้องพื้น ติดตั้งฝาเพดาน (เพิ่มเติม)

เมืองบานไผ ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง งานปรับภูมิทัศน

โดยรอบ งานทางลาดคนพิการ งานปรับปรุง

หองน้ําภายใน ภายนอก จํานวน 1 หอง

งานจัดทําปายศูนย งานทาสี และอุปกรณอาคาร

อื่นๆ งานรื้อถอนอาคารบางสวน  รายละเอียด

ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

400,000 -     -     รวมทั้งสิ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3 การสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพและรายไดตอการยังชีพที่พอเพียง
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แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ   -เพื่อเปนการทบทวนยุทธศาสตรใหสอดคลอง  -จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ใหกับ 320,000  -      -      จํานวน 1 ครั้ง  - เพิ่มประสิทธิภาพ กอง

ทบทวนยุทธศาสตรและการ กับแนวทางการพัฒนา แนวนโยบาย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ในการปฏิบัติงาน วิชาการฯ

จัดทําตัวชี้วัดของเทศบาลเมือง และความตองการของประชาชน ลูกจาง พนักงานจาง ของเทศบาล (เพิ่มเติม)

บานไผ ประจําปงบประมาณ  -เพื่อเปนการจัดทําตัวชี้วัด ที่สามารถทําใหการ เมืองบานไผ

พ.ศ.2558 ดําเนินงานบรรลุยุทธศาสตรและวิสัยทัศน

2 โครงการจัดซื้อกลองวีดีโอดิจิตอล  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภายในการปฏิบัติงาน  -จัดซื้อกลองวีดีโอดิจิตอล  จํานวน 80,000    -      -      1 เครื่อง  -การปฏิบัติงานมี กอง

ในดานการถายภาพกิจกรรม โครงการตางๆ 1 เครื่อง ความละเอียดสูงหนวยรับภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น วิชาการฯ

ของเทศบาลเมืองบานไผ Progressive ชนิดCMOS มีความ (เพิ่มเติม)

ละเอียดในการบันทึกภาพวีดีโอแบบ

Full High Definition  เซนเซอร

ความละเอียดไมนอยกวา 7 ลานพิกเซล

3 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ   - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  - จัดการฝกอบรมใหความรูดาน 50,000    -      -      จํานวน 1 ครั้ง  -มีความรูความเขาใจ กองคลัง

การปฏิบัติงานงานดานการเงิน  - เพื่อใหไดรับความรูเกี่ยวกับระเบียบ การเงินการคลัง งานพัสดุ  และงาน การปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

การคลัง  งานพัสดุ  และ กฎหมาย และการปฏิบัติงานดานการเงินฯ สารบัญ  ใหแก หัวหนาสํานักปลัด ดานการเงินการคลัง 

งานธุรการ การจัดซื้อ/จัดจาง ผอ.กอง  จนท. ที่ปฏิบัติงานดาน พัสดุ  และงาน

 - เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจและเสริมสราง การเงินการคลัง  งานพัสดุ  สารบัญมากยิ่งขึ้น

จริยธรรมในการปฏิบัติงานและการบริการ และงานธุรการ  ของเทศบาลเมือง  -เพิ่มประสิทธิภาพ

ประชาชน บานไผ   จํานวน  40  คน ในการปฏิบัติงาน

450,000  -      -      รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
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แนวทางการพัฒนาที่  3.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดทําปายกลองไฟทาง  -เพื่อใหเกิดความเปนระเบียบ  -ปายกลองไฟทางเขา-ออกสํานักงานเทศบาล 30,000     -      -      มีความเปน  -เกิดความเปน สํานักปลัดฯ

เขา-ออก สํานักงานเทศบาล และการจราจรเปนไปในทิศทาง เมืองบานไผ ระเบียบ วินัย ระเบียบ วินัย (เพิ่มเติม)

เมืองบานไผ เดียวกัน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ในการจราจร ในการจราจร

2 โครงการจัดสวนหยอมหนาหอง  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม รมรื่น  -จัดสวนหยอมหนาหองทํางานตาง ๆ 20,000     -      -      เกิดภูมิทัศน  -สถานที่ทํางานนาอยู สํานักปลัดฯ

ทํางานตาง ๆ สรางบรรยากาศในการทํางาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ที่สวยงาม มีภูมิทัศนที่สวยงาม (เพิ่มเติม)

3 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  -เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยใน  - กลองวงจรปดระบบไรสาย   จํานวน   8  จุด 80,000 -      -      จํานวน  -ปองกันและรักษา สํานักปลัดฯ

ระบบไรสายบริเวณสวนเฉลิม ชีวิตและทรัพยสิน ติดตั้ง ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา  8 จุด ความปลอดภัยใน (เพิ่มเติม)

พระเกียรติ 88 พรรษา ชีวิตและทรัพยสิน

(ดานหลังสํานักงานเทศบาล)

4 โครงการจัดซื้อกลองวงจรปด  -เพื่อกอใหเกิดความปลอดภัยใน  - กลองวงจรปด  จํานวน  6  จุด 45,000 -      -      จํานวน  -ปองกันและรักษา สํานักปลัดฯ

บริเวณรอบอาคารหอประชุม ชีวิตและทรัพยสิน ติดตั้งบริเวณรอบอาคารหอประชุมอเนกประสงค  6  จุด ความปลอดภัยใน (เพิ่มเติม)

อเนกประสงคเทศบาลเมือง เทศบาลเมืองบานไผ ชีวิตและทรัพยสิน

บานไผ

5 ปายประชาสัมพันธหนาหอง  -เพื่อบงบอกถึงการใชหองประชุม  - ปายประชาสัมพันธหนาหองประชุมตาง ๆ 23,000 - - จํานวน  ประชาสัมพันธ สํานักปลัดฯ

ประชุมตาง ๆ ในการประชุมเรื่องตาง ๆ จํานวน  5  ปาย 5  ปาย การประชุมใหได (เพิ่มเติม)

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด รับทราบทั่วกัน

6 โครงการกั้นและตกแตงผนัง  - เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน  - กั้นและตกแตงผนังหองทํางานปลัดเทศบาล 24,000 - - 1 โครงการ เกิดประโยชนใชสอย สํานักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

 ยุทธศาสตร ที่  3   การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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แนวทางการพัฒนาที่  3.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

 ยุทธศาสตร ที่  3   การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

หองทํางานปลัดเทศบาล และมีพื้นที่ใชสอยมากขึ้น โดยทําการบุผนังหองและทําชองเก็บของ และเหมาะสมกับการ (เพิ่มเติม)

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ใชงาน

7 โครงการจัดทํามุมหนังสือ  - เพื่อเปนมุมคนควาความรู  -จัดทํามุมหนังสือ (หองทํางานนายกเทศมนตรี) 20,000     - - 1 โครงการ  -ไดรับความรูเพิ่มเติม สํานักปลัดฯ

ขอมูล ขาวสาร จากหนังสือ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด จากการศึกษาคนควา (เพิ่มเติม)

ระเบียบฯ วารสารตาง ๆ หนังสือตาง 

8 โครงการปรับปรุงหนาหอง  -เพื่อใหเกิดความสวยงาม และ  -ปรับปรุงหนาหองทํางานรองนายกเทศมนตรี 40,000 - - 1 โครงการ  -มีความสะอาด สํานักปลัดฯ

(ชั้นบน) มีภูมิทัศนที่สวยงามขึ้น (ชั้นบน) โดยทําการปูพรมใหม สวยงาม และหอง (เพิ่มเติม)

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด ทํางานนาอยูขึ้น

9 โครงการจัดซื้อตูบานเลื่อน  -เพื่อใชสําหรับเก็บเอกสาร  -จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต 7,000 - - 1 หลัง เพื่ออํานวยความ สํานักปลัดฯ

กระจก  ขนาด 5 ฟุต   ตาง ๆ ใหเปนระเบียบ เรียบรอย จํานวน 1 หลัง สะดวกในการใชงาน (เพิ่มเติม)

สะดวกตอการใชงาน และเกิดความเปน

ระเบียบ เรียบรอย
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แนวทางการพัฒนาที่  3.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

 ยุทธศาสตร ที่  3   การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

10 โครงการจัดซื้อชุดเครื่องเสียง  -เพื่อใชสําหรับเปดเครื่องเสียง  -จัดซื้อชุดเครื่องเสียง  จํานวน 1 ชุด 37,600 - - 1 ชุด เพื่อประชาสัมพันธ สํานักปลัด ฯ

สําหรับจัดกิจกรรมถนนคนเดิน ประชาสัมพันธกิจกรรมตาม ประกอบดวย -เครื่องขยายเสียง 400 w เกี่ยวกับการจัด (เพิ่มเติม)

เพลินเมืองไผ โครงการถนนคนเดินเพลินเมืองไผ  - ลําโพงฮอรน 60 w  70 V กิจกรรมถนนคนเดิน

เปนประจําทุกวันอาทิตย  - เครื่องเลน DVD,MP3 ใหประชาชนไดรับ

 - ไมโครโฟน ทราบอยางทั่วถึง

 - แล็ค ABS ขนาด 30 ซ.ม.

 - สายลําโพงมีสลิง

11 โครงการจัดซื้อเครื่องรับสงวิทยุ  -เพื่อใชสําหรับติดตอประสานงาน  -เครื่องรับสงวิทยุ ระบบ VHF/FM 60,000 - - 5 เครื่อง  - มีการรับแจงเหตุ ฝายปองกันฯ

รับแจงเหตุตางๆ   ชนิดมือถือ  5 วัตต  จํานวน 5 เครื่อง สะดวก และทันเวลา สํานักปลัดฯ

(เพิ่มเติม)

386,600  -     -     รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการคาใชจายในการพัฒนาสื่อ  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา โรงเรียนเทศบาลบานไผ 35,000 บาท 70,000   -   - โรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพ กอง

การเรียนการสอนโดยการมีสวนรวม สื่อการเรียนการสอน โดยการมีสวน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ 2 แหง ในการทํางาน การศึกษา

ของครู ชุมชน และนักเรียน รวมของครู ชุมชนและนักเรียน 35,000  บาท (เพิ่มเติม)

เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

2 โครงการคาใชจายในการพัฒนา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา โรงเรียนเทศบาลบานไผ 100,000   -   - โรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพ กอง

ศูนยการเรียนรูอาเซียนศึกษา ศูนยการเรียนรูอาเซียนศึกษา จํานวน 50,000 บาท 2 แหง ในการทํางาน การศึกษา

ใหแก โรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ จํานวน โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาล ฯ (เพิ่มเติม)

2 โรงเรียน ๆ ละ 50,000 บาท จํานวน 50,000 บาท

3 โครงการคาใชจายในการพัฒนา  - เพื่อจายเปนคาใชจายในการพัฒนา โรงเรียนเทศบาลบานไผ 180,000   -   - โรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพ กอง

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน จํานวน  90,000 บาท 2 แหง ในการทํางาน การศึกษา

ใหแกโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ โรงเรียนเทศบาล 2 อนุบาลสาธิตฯ (เพิ่มเติม)

จํานวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 90,000 บาท จํานวน  90,000 บาท

350,000 -         -         รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา
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ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่  4.3  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการกอสราง สะพาน  - เพืออํานวยความสะดวก  - กอสรางสะพาน ค.ส.ล. กวาง 2.00 เมตร  100,000     -      -        สะพาน ประชาชนไดรับ กองชาง

ค.ส.ล. ชุมชนศรีหมอน ในการสัญจรไป-มา ยาว 8.00  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลน 1 แหง ประโยชนในการ (เพิมเติม)

ทีเทศบาลกําหนด สัญจรไป-มา

2 โครงการกอสรางทอระบายนํา  - เพือทําการกอสรางทอระบายนํา  - ทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล. โดยเริม 430,000     -      -        ทอยาว ประชาชนไดรับ กองชาง

ค.ส.ล.ถนนเขาโรงเรียน ใหไดมาตรฐานเพือแกไขปญหานํา จากถนนสุขสําราญไปทางทิศตะวันตกถึงโรงเรียน ประมาณ ประโยชนในการ (เพิมเติม)

ประเสริฐแกวอุทิศ ทวมขังและทําการระบายนําไดดีขึน ประเสริฐแกวอุทิศ โดยทําการกอสรางทอระบาย 178.00  ม. สัญจรผานไป - มา

(ชุมชนหลักสิบสีพัฒนา) นํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง สะดวกและปลอดภัย

0.40 บอพักค.ส.ล.ทุกระยะ10.00 เมตร พรอม ระบบระบายนําดีขึน

รางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวมบอพักทัง 2 ขาง

ยาวประมาณ 178.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนทีเทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางทอระบายนํา  - เพือทําการกอสรางทอระบายนํา  -ทําการกอสรางทอระบายนํา ค.ส.ล.ซอยหนอง- 600,000     -      -        ทอยาว ประชาชนไดรับ กองชาง

ค.ส.ล. ซอยหนองลุมพุก ใหไดมาตรฐาน เพือแกไขปญหา ลุมพุก ซอย 6 โดยเริมจากตนซอยทิศตะวันออก ประมาณ  ประโยชนในการ (เพิมเติม)

 ซอย 6 (ชุมชนหนองลุมพุก) นําทวมขังและทําการระบายนํา ไปทางทิศตะวันตก โดยทําการกอสรางทอระบาย 250.00 ม. สัญจรผานไป - มา

ไดดีขึน นํา ค.ส.ล.อัดแรงชัน 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง สะดวกและปลอดภัย

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

 พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวรวมบอพักทัง 2 

ขางยาวประมาณ 250.00 เมตรและทอลอด

จํานวน 1 ชุด ยาวประมาณ 4.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบทีเทศบาลกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค



10

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่  4.3  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

4 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - คากอสรางผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนทองประเสริฐ 550,000     -      -        พื้นที่ ประชาชนไดรับ กองชาง

พรอม ทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ระบายน้ําและแกไขปญหา ซอย 9 โดยเริ่มจากถนนทองประเสริฐ ซอย 8 ไป ค.ส.ล.' ประโยชนในการ (เพิ่มเติม)

ถนนทองประเสริฐ ซอย 9 น้ําทวมขังและถนนที่ไดมาตรฐาน ทางทิศตะวันตก โดยทําการกอสรางผิวจราจร 790 ตร.ม. สัญจรผานไป - มา

(ชุมชนจัดสรร) ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาว สะดวกและปลอดภัย

158.00 เมตร พื้นทางเดิมบดอัดแนนหรือพื้นที่ ระบบระบายน้ําดีขึ้น

ดําเนินการ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 790.00 ตารางเมตร แกไขปญหาน้ําทวมขัง

ไหลทางลูกรังกวางตามสภาพ พรอมกอสรางทอ

ระบายน้ํา ค.ส.ล. อัดแรงชั้น 3ขนาดเสนผาศูนย

กลาง 0.40 เมตร บอพักกวางทุกระยะ 10.00 ม.

พรอมรางวี ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักยาว

ประมาณ 45.00 เมตร รายละเอียดตามแบบ

แปลนที่เทศบาลกําหนด



11

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่  4.3  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับ

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

งบประมาณและที่ผานมา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค

5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยแกวทรานี 1,300,000  -      -        พื้นที่ ประชาชนไดรับความ กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา พรอมทอระบายน้ํา เพื่อให ชวงที่ 2 โดยเริ่มจากสามแยกซอยเชื่อม ค.ส.ล. สะดวกในการสัญจร (แกไข)

ซอยแกวทรานี ชวงที่ 2 ระบบระบายน้ําดียิ่งขึ้น ซอยแกวทราน-ีซอยอุตรนคร ไปทาง 740.00 ไป-มา

ทิศตะวันออก ผิวจราจร ค.ส.ล.หนา 0.15 เมตร ตร.ม.

กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ 185.00 เมตร ทอรวม

หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 740.00 ตร.ม. บอพัก

พื้นทางหินคลุกบดอัดแนน พรอมกอสราง ยาวประมาณ

ทอระบายน้ํา ค.ส.ล.เชื่อมจากซอยอุตรนคร- 370.00 ม.

ซอยยิ่งยง ซอย 5 ใชทอ ค.ส.ล.อัดแรงชั้น 3

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก

ค.ส.ล.ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี 

ค.ส.ล. ความยาวทอรวมบอพักทั้งสองขาง

ยาวประมาณ 370.00 เมตร 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2,880,000 -      -        รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันเยาวชนแหงชาติ  -เพื่อใหเยาวชนมีโอกาสไดมีสวนรวม  -เด็ก เยาวชน ประชาชน 100,000 - - 100%  - ประชาชนมีสวนรวมใน กอง

ในการดําเนินกิจกรรมไดแสดงความ ในเขตเทศบาลเมือง ของกลุม การบริหารจัดการดําเนิน สวัสดิการฯ

สามารถและกลาแสดงออกในสิ่งที่ บานไผ เปาหมาย งานทองถิ่น (เพิ่มเติม)

ถูกตอง  -  เยาวชน ผูสูงอายุ 

 -เพื่อใหเยาวชนในสถานศึกษาทั้งใน ประชาชนในเขตเทศบาล

ระบบ และนอกระบบไดมีโอกาสเขา เมืองบานไผทั้ง  26  ชุมชน

รวมกิจกรรม ไดมีสวนรวมในกิจกรรม

 -เพื่ออบรมใหความรูแกเยาวชนในการ ของเทศบาล

ดํารงตนในสังคมที่กําลังกาวสูการ - เกิดชุมชนเขมแข็ง มีการ

เปลี่ยนแปลงและการวิวัฒนาการใน พัฒนาคุณภาพชีวิต

โลกสังคมออนไลน ของประชาชนในทุกกลุมวัย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) ป 2558 ป 2559 ป 2560 (KPI) จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

2 โครงการสงเคราะห -เพื่อเปนการชวยเหลือสงเคราะห - กลุมคนพิการ ในเขต 3,200,000 3,200,000 3,200,000 100% - คนพิการไดรับการ กอง

เบี้ยยังชีพคนพิการ แกคนพิการใหไดรับการดูแลดาน เทศบาลฯ ของผูได ดูแลสวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพอยางเทาเทียม รับเงิน - คนพิการไดรับการชวยเหลือ (แกไข)

 -เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหคนพิการ สงเคราะห เปนการบรรเทา

 -เพื่อใหคนพิการไดรับสิทธิประโยชน ความเดือดรอนเบื้องตน

 จากรัฐ -คนพิการไดมีขวัญกําลังใจ

ในการดํารงชีพ

3 โครงการสงเคราะห -เพื่อเปนการชวยเหลือสงเคราะห  -กลุมผูสูงอายุ 26,000,000 26,000,000 26,000,000 100% -ผูสูงอายุไดรับการ กอง

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แกผูสงอายุใหไดรับการดูแลดาน ในเขตเทศบาล ของผูได ดูแลสวัสดิการเบี้ยยังชีพ สวัสดิการฯ

สวัสดิการเบี้ยยังชีพอยางเทาเทียม รับเงิน - ผูสูงอายุไดรับการชวยเหลือ (แกไข)

 -เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหผูสูงอายุ สงเคราะห เปนการบรรเทา

 -เพื่อใหผูสูงอายุไดรับสิทธิประโยชน ความเดือดรอนเบื้องตน

จากรัฐ -ผูสูงอายุไดมีขวัญกําลังใจ

ในการดํารงชีพ

29,300,000  29,200,000  29,200,000  รวมทั้งสิ้น
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