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

การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
--------------------------------- 

                  
 ดวยเทศบาลเมืองบานไผ  มีความจําเปนท่ีจะตอง การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน  และเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ  และยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  เทศบาลเมืองบานไผ  
ไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2558-2560) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2  และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) การแกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 เปนไปตามระเบยีบฯ เทศบาลเมืองบานไผ  จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามปฯ 
ดังกลาว เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปและผูท่ีสนใจทราบตอไป 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2558 
 

 
 
 

                                      (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 ฉบับท่ี 2  เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2      

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือท่ีใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง                          หนา  
 

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา         

-ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู     2 

-ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   4 

  -ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ  5 

  -ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม  พัฒนา  เขาสูอาเซียน      9 
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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 1.2  การสงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดี 3 3,700,000       -        -                -        -               3 3,700,000         

แนวทางการพัฒนาที่ 1.8 การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพที่ดี 3 5,070,000       2 5,450,000       2 2,050,000       7 12,570,000       

รวม 6 8,770,000      2 5,450,000      2 2,050,000      10 16,270,000      

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่  2.1  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 2 56,500           -        -                -        -               2 56,500             

พรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

รวม 2 56,500          -       -               -        -               2 56,500            

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบริการ 6 3,585,000       2 750,000         2 750,000         10 5,085,000         

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ 6 601,250          -        -                -        -               6 601,250           

รวม 12 4,186,250      2 750,000        2 750,000        16 5,686,250        

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 1 300,000          1 300,000 1 300,000 3 900,000           

แนวทางการพัฒนาที่ 4.3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 6 2,380,000       -        -                -        -               6 2,380,000         

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5 เพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 1 100,000          1 100,000         1 100,000         3 300,000           

รวม 8 2,780,000      2 400,000        2 400,000        12 3,580,000        

รวมทั้งสิ้น 28 15,792,750     6 6,600,000      6 3,200,000      40 25,592,750      

รวม 3 ป

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2558 ป 2559 ป 2560

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการกอสรางสนามกีฬา เพื่อเปนสถานที่จัดกิจกรรมสงเสริมกีฬา  -กอสรางสนามกีฬาและลานกีฬา 1,500,000 - - สนามกีฬา  -ประชาชนมีสถานที่ได กอง

และลานกีฬาอเนกประสงค นันทนาการแกเด็กเยาวชนและประชาชน อเนกประสงคจํานวน 1 แหง รายละเอียด และลานกีฬา ออกกําลังกาย เพื่อเสริม การศึกษา

ในทองถิ่น ตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด จํานวน1 แหง สรางสุขภาพใหแข็งแรง (เพิ่มเติม)

2 โครงการสุขภาพจิตดี ชีวีสดใส  -เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ผูสูงอายุ  -เด็ก เยาวชน ประชาชน และผูสูงอายุ 200,000     - - จํานวนผูรวม  -เด็ก เยาวชน ประชาชน กอง

ชาวบานไผ รวมใจออกกําลังกาย เกิดการเรียนรู เรื่อง สมรรถภาพ/สุขภาพ ในเขตเทศบาล ไดรับการสงเสริมการ กิจกรรม ผูสูงอายุ มีสุขภาพจิต การศึกษา

อนามัยนําไปสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง ออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย และสุขภาพกายที่ดี (เพิ่มเติม)

 -เพื่อใหมีสถานที่/อุปกรณ ในการ

ออกกําลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอ

สําหรับเด็ก เยาวชนประชาชน และผูสูงอายุ

 -เพื่อใหเด็ก เยาวชน ประชาชน ผูสูงอายุ

เกิดความรวมมือกันในการออกกําลังกาย

เสริมสรางสมรรถภาพ/สุขภาพ

3 โครงการกอสรางโรงฆาโค- เพื่อใชสําหรับใหบริการผูประกอบการ กอสรางโรงฆาโค-กระบือ จํานวน 1 แหง 2,000,000  - - จํานวน 1 แหง ประชาชนภายในเขต กอง

กระบือ ฆาโค-กระบือ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาล เทศบาลฯไดบริโภคเนื้อสัตว สาธารณสุขฯ

กําหนด ที่สะอาดและปลอดภัย (เพิ่มเติม)

3,700,000 -     -     รวมทั้งสิ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  การสงเสริมประชาชนใหมีสุขภาพดี

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู
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แนวทางการพัฒนาที่  1.8  การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อคุณภาพที่ดี

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อใหไดสวนสาธารณะและเปน - ทําการขุดลอกหนองงิ้ว 2,520,000  5,400,000  2,000,000  พื้นที่สวน เพื่อเปนสวนสาธารณะและ กองชาง

หนองงิ้วเปนสวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกายที่ได - กอสรางทางเดินรอบหนองงิ้ว สาธารณะ เปนสถานที่ออกกําลังกาย (เพิ่มเติม)

มาตรฐาน พรอมระบบไฟฟา พรอมระบบ 1 แหง แกประชาชนภายในเขต

ระบายน้ํา และอุปกรณเครื่อง เทศบาลเมืองไผ

ออกกําลังกาย รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2 โครงการขุดลอกทอระบายน้ํา  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ขุดลอกทอระบายน้ําภายในเขต 2,500,000  -           -           ทอระบายน้ํา แกไขปญหาน้ําทวมขัง กองชาง

ภายในเขตเทศบาลเมืองบานไผ ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา เทศบาลเมืองบานไผ  ระยะทาง 10,000 ม. (เพิ่มเติม)

ทวมขัง ประมาณ 10,000.00  เมตร

3 โครงการไผแสนกอ  -เพื่อเปนการอนุรักษไผและการ  -ปลูกตนไผ ตามสถานที่สวน 50,000       50,000       50,000       ประชาชนมี เทศบาลเมืองบานไผ จะมี กอง

สรางจิตสํานึกและปลูกฝงคานิยม สุขภาพเฉลิมพระเกียติ สวน สวนรวมในการ ตนไผเพิ่มขึ้นทุกป และเปน สวัสดิการฯ

ใหคนบานไผรักถิ่นฐานบานเกิด สาธารณะ บริเวณริมหวยจิก อนุรักษตนไผ แหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม (เพิ่มเติม)

อนุรักษ การฟนฟู และการ หวยทราย เกาะกลางถนน ภูมิปญญาทองถิ่นและมี

สงเสริมอาชีพแบบยั่งยืนตอไป สวนสุขภาพเทศบาลเมืองบานไผ อาชีพมีรายไดในการเก็บ

และพื้นที่อื่นๆ ตามความ ผลผลิตจากตนไผ

เหมาะสมในเขตเทศบาลเมือง

บานไผ

5,070,000  5,450,000  2,050,000  รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู
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แนวทางการพัฒนาที่  2.1  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ผิดชอบ

1 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ  -เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ  -จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ 22,000      -           -           เครื่องคอมพิวเตอร การปฏิบัติงานมี สํานักปลัดฯ

คอมพิวเตอรสําหรับงาน ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน งานประมวลผล แบบที่ 1* (จอขนาด จํานวน 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น งาน

ประมวลผลแบบที่ 1 ไมนอยกวา 18 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เครื่องพิมพ ตรวจสอบ

พรอมเครื่องพิมพ  -จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร 5,500       จํานวน 1 เครื่อง ภายใน

จํานวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติม)

2 โครงการจัดซื้อโทรทัศน  -เพื่อใชสําหรับการเรียนรู  -จัดซื้อโทรทัศน แอล อี ดี 26,000      -           -            -โทรทัศน จํานวน  -ผูใชบริการไดเรียนรู กอง

แอล อี ดี (LED TV) พรอม ในศูนยภาษาอาเซียน ขนาด 40 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง จากสื่อที่หลากหลาย การศึกษา

เครื่องเลน CD, VCD, DVD, (หองสมุดเทศบาลฯ)  -จัดซื้อเครื่องเลน CD, VCD, DVD, 3,000        -เครื่องเลน CD, (เพิ่มเติม)

MP3 จํานวน 1 เครื่อง VCD, DVD ,MP3 

จํานวน 1 เครื่อง

56,500     -           -           รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

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)

1 โครงการเงินสมทบเงินทุน  -เพื่อใหการบริหารจัดการศูนย  -ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง 50,000 50,000 50,000 ศูนยบริการฯ การบริหารจัดการ กอง

หมุนเวียนคารักษาพยาบาล บริการสาธารณสุขเกิดความ บานไผมีบัญชีเงินทุนหมุนเวียนคารักษา มีบัญชีเงินทุน ศูนยบริการฯ เกิดความ สาธารณสุขฯ

และเวชภัณฑศูนยบริการ คลองตัวและเปนไปดวยความ พยาบาลและเวชภัณฑ หมุนเวียน คลองตัวและเปนไป (เพิ่มเติม)

สาธารณสุข เทศบาลเมือง เรียบรอยตามเกณฑจัดตั้งหนวย คารักษาพยาบาล ดวยความเรียบรอย

บานไผ บริการปฐมภูมิ และเวชภัณฑ

2 โครงการจางเหมาบุคลากร  -เพื่อใหมีบุคลากรปฏิบัติงานการ  -จางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานระบบ 450,000 700,000  700,000  บุคลากร(จางเหมา) ประชาชนไดรับบริการ กอง

ปฏิบัติงานระบบบริการ แพทยฉุกเฉินภายในเขตเทศบาล บริการการแพทยฉุกเฉิน จํานวน 12 คน สามารถปฏิบัติงาน การแพทยฉุกเฉินอยาง สาธารณสุขฯ

การแพทยฉุกเฉิน ไดตามเกณฑ ครอบคลุมและมี (เพิ่มเติม)

มาตรฐาน

3 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงรถดูดสิ่งปฏิกูล 2,500,000  -         -         จํานวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองชาง

รถยนตดูดสิ่งโสโครก ปฏิบัติงาน  - เปลี่ยนระบบและทอทางน้ําใหมทั้งคัน ในการปฏิบัติงาน (แกไข)

หมายเลขทะเบียน 83-1937  - เปลี่ยนระบบเกียร PTO

 - เปลี่ยนระบบและทอทางไฮดรอลิคใหม

ทั้งคัน

 - เปลี่ยนระบบกรองทางดูดของปมดูด

สิ่งโสโครก

 -  เปลี่ยนถังน้ําพรอมอุปกรณ ฯลฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

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 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

 ยุทธศาสตร ที่  3   การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ ปรับปรุงซอมแซมรถขุดตีนตะขาบ 500,000     -         -         จํานวน  1  คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองชาง

รถขุดตีนตะขาบ  หมายเลข ปฏิบัติงาน  - ระบบชวงลาง ในการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

ทะเบียน ตค 3110  - บูชบุงกี๋

5 โครงการปรับปรุงซอมแซม - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ   -ปรับปรุงซอมแซมเครื่องคัดแยก 50,000      -         -         จํานวน 1 เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กองชาง

เครื่องคัดแยกขยะมูลฝอย ปฏิบัติงาน ขยะมูลฝอย ในการปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

  - ระบบเครื่องยนต

6 โครงการจัดซื้อเครื่องเสียง เพื่ออํานวยความสะดวกในการ ติดตั้งชุดเครื่องเสียงใตถุนอาคาร 2 35,000 -         -         จํานวน 1 ชุด โรงเรียนมีสิ่งอํานวย กอง

พรอมติดตั้ง จัดกิจกรรมตางๆ ภายในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบานไผ ประกอบดวย ความสะดวกในการ การศึกษา

1. เครื่องขยายเสียงพรอมมิกเซอร บริหารจัดการที่ดีขึ้น (ร.ร.ท.1)

ขนาดเล็ก จํานวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติม)

2.ลําโพงแขวนผนังจํานวน 8 ตัว

3.ชุดไมโครโฟนไรสาย จํานวน 1 ชุด

3,585,000 750,000 750,000 รวมทั้งสิ้น
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แนวทางการพัฒนาที่  3.2  ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซื้อเกาอี้พลาสติก เพื่อใชในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ จัดซื้อเกาอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง 30,000 -         -         จํานวน 200 ตัว การจัดงานไดรับความ กอง

แบบมีพนักพิง ของชาติและศาสนาภายใน จํานวน 200 ตัว สําหรับโรงเรียน ท.2 สะดวกและการบริการ การศึกษา

สถานศึกษา ในกิจกรรมวันสําคัญ (ร.ร.ท.2)

ของชาติ ศาสนา (เพิ่มเติม)

2 โครงการจัดซื้อโตะพับ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ จัดซื้อโตะพับขาเหล็กอเนกประสงค 30,000 -         -         จํานวน 15 ตัว เกิดความสะดวกในการ กอง

ขาเหล็กแบบอเนกประสงค ของชาติและศาสนาภายใน ขนาด 60x120x75 ซม. หนาโตะปูดวย บริหารจัดการกิจกรรม การศึกษา

สถานศึกษา ไมอัด ปดผิวดวยโฟเมกาสีขาวขาเหล็ก ตางๆ (ร.ร.ท.2)

ซุบโครเมี่ยม จํานวน 15 ตัว (เพิ่มเติม)

3 โครงการจัดซื้อเกาอี้เบาะนวม เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรม จัดซื้อเกาอี้เบาะนวมขาเหล็กซุบโครเมี่ยม 12,000       -         -         จํานวน 20 ตัว เพิ่มประสิทธิภาพใน กอง

วันสําคัญของชาติและศาสนา หลังพิงใหญโคงสีดําโรงเรียนเทศบาล 2ฯ การบริการจัดการและ การศึกษา

จํานวน 20 ตัว กิจกรรมวันสําคัญตางๆ (ร.ร.ท.2)

(เพิ่มเติม)

4 โครงการจัดซื้อพัดลมไอน้ํา เพื่อใชระบายอากาศและลด จัดซื้อพัดลมไอน้ําแบบตั้งพื้น จํานวน 20,400       -         -         จํานวน 3 เครื่อง มีบรรยากาศที่ดีในการ กอง

แบบตั้งพื้น อุณหภูมความรอนในการจัด 3 เครื่อง สําหรับโรงเรียนเทศบาล 2ฯ จัดกิจกรรมการเรียน การศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

 ยุทธศาสตร ที่  3   การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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แนวทางการพัฒนาที่  3.2  ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ

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 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

 ยุทธศาสตร ที่  3   การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

กิจกรรมตางๆ การสอนและกิจกรรม (ร.ร.ท.2)

สําคัญของวันชาติและ (เพิ่มเติม)

ศาสนา

5 โครงการทาสีอาคารเรียน เพื่อใหมีสีสันสวยงามพรอมตอนรับ ทาสีอาคารเรียนทั้งภายในและภายนอก 408,850 -         -         จํานวน 1 หลัง มีอาคารเรียน กอง

อาคาร 2 ผูมาเยือน อาคาร 2 โรงเรียนเทศบาล 1 ที่สวยงาม การศึกษา

(ร.ร.ท.1)

(เพิ่มเติม)

6 โครงการทางเดินเทาคอนกรีต  -เพื่ออํานวยความสะดวกในการ  -กอสรางทางเดินเทาคอนกรีต 100,000     -         -         ความพึงพอใจ มีทางเดินสะดวก กอง

(ระดับอนุบาล) บริการรับสงเด็ก ขนาดกวาง 1.50 เมตร  ยาว 100 เมตร ของผูใชบริการ และปลอดภัย การศึกษา

 -ผูปกครองและนักเรียนมีทางเดิน หนา 0.08 เมตร  รายละเอียดตามแบบ (ร.ร.ท.1)

สะดวกปลอดภัย แปลนที่เทศบาลกําหนด (เพิ่มเติม)

601,250    -        -        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 โครงการสงเสริมการอาน : เทศกาล 1. สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน  -การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ 300,000 300,000 300,000 จํานวน  -ผูเขารวมโครงการ กอง

หนังสือสื่อแหงรักสูทองถิ่น มีนิสัยรักการอาน การเรียนรูใหแก เด็ก เยาวชน และ ผูเขารวม มีเจตคติที่ดีตอการ การศึกษา

2. เพื่อสรางภาคีเครือขายในการจัด ประชาชน จํานวน 700 คน กิจกรรม อานรูจักเลือกหนังสือ (เพิ่มเติม)

กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู อานตามความตอง

การอยางมี

วิจารณญาณ

300,000 300,000 300,000รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

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 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางรางระบายน้ํา ค.ส.ล.กวาง 50,000       -     -     รางระบายน้ํา  - ประชาชนไดรับ กองชาง

ค.ส.ล.ทางเขาตลาดสดเทศบาล1 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา ประมาณ 0.30 เมตร ยาวประมาณ 25.00 ค.ส.ล. 25.00 ม. ประโยชนในการสัญจร (เพิ่มเติม)

(ดานทิศตะวันออก) ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น  เมตร  รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ผานไป - มาสะดวก

เทศบาลกําหนด และปลอดภัยระบบ

ระบายน้ําดีขึ้น

2 โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  - เพื่อทําการกอสรางทอระบายน้ํา ทําการกอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. 1,020,000  -     -     ทอรวมบอพัก  - ประชาชนไดรับ กองชาง

ค.ส.ล. ซอยมิตรภาพ ซอย 3 ใหไดมาตรฐาน เพื่อแกไขปญหาน้ํา ซอยมิตรภาพ โดยเริ่มจาก ซอยแยก ยาวประมาณ ประโยชนในการสัญจร (เพิ่มเติม)

ชุมชนสุมนามัย ทวมขังและทําการระบายน้ําไดดีขึ้น ถนนมิตรภาพไปทางทิศเหนือถึงสามแยก 444.00 ม. ผานไป - มาสะดวก

ศาลาชุมชนสุมนามัย การกอสรางทอ และปลอดภัยระบบ

ระบายน้ํา ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเสน ระบายน้ําดีขึ้น

ผาศูนยกลาง 0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. 

ทุกระยะ 10.00 เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.

ความยาวทอรวมบอพัก ทั้งสองขางยาว

ประมาณ  444.00 เมตรรายละเอียดตาม

แบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

3 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15  550,000     -     -     พื้นที่ถนน ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยแยกถนนเลี่ยงเมืองมิตรภาพ ใหไดมาตรฐาน ประชาชนไดใช เมตร กวาง 5.00 เมตร ยาวประมาณ  1,000.00 ตร.ม. ประโยชนในการสัญจร (เพิ่มเติม)

บานไผ - บรบือ ชุมชนโนนสวาง ถนนอยางปลอดภัยและเปนการ 200.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา ผานไป-มา

แกไขปญหาจราจร 1,000.00 ตารางเมตร พื้นทางหินคลุก

บดอัดแนนไหลทางหินคลุก กวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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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

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

4 โครงการกอสรางถนน  ค.ส.ล.  - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15 190,000     -     -     พื้นที่ ค.ส.ล.  -ประชาชนที่มารับ กองชาง

พรอมทอระบายน้ํา  ค.ส.ล. ระบายน้ําและแกไขปญหาน้ํา เมตร กวาง 2.20 เมตร ยาวประมาณ 54.00 ไมนอยกวา บริการไดรับความ (เพิ่มเติม)

ซอยแยกซอยบานเกิ้ง ซอย 19 ทวมขังและถนนที่ไดมาตรฐาน เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 118.80 118.80 ตร.ม. สะดวกในการสัญญจร

ชุมชนโพธิ์สวรรค แกไขปญหาจราจร ตารางเมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแนน  ทอรวมบอพัก ผานไปมาและแกไข

ไหลทาง กวางตามสภาพ พรอมทอระบายน้ํา ยาวประมาณ ปญหาน้ําทวมขัง

ค.ส.ล.อัดแรง ชั้น 3 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 54.00 เมตร

0.40 เมตร บอพัก ค.ส.ล. ทุกระยะ 10.00 

เมตร พรอมรางวี ค.ส.ล.ความยาวทอรวม

บอพัก ยาวประมาณ  54.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

5 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการกอสรางถนน ค.ส.ล.  - ทําการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนา  0.15  220,000     -     -     พื้นที่ถนน ค.ส.ล.  -ประชาชนไดรับ กองชาง

ซอยแจงสนิท  ซอย  13 ใหไดมาตรฐาน ประชาชนไดใช เมตร กวาง 4.00 เมตร ยาวประมาณ  ไมนอยกวา ประโยชนในการสัญจร (เพิ่มเติม)

(ตอเนื่อง) ชุมชนโนนสวรรค ถนนอยางปลอดภัยและเปนการ 100.00 เมตร หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไมนอยกวา 400.00 ตร.ม. ผานไป-มา

แกไขปญหาจราจร 400.00 ตารางเมตร พื้นทางหินคลุก 

บดอัดแนนไหลทางหินคลุก กวางตามสภาพ 

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

6 โครงการกอสรางทางเทา เพื่อทําการกอสรางทางเทา ทําการกอสรางทางเทา   บริเวณดานหนาที่ 350,000     -     -     ทางเทาพื้นที่รวม -ประชาชนไดรับความ กองชาง

บริเวณหนาที่วาการอําเภอบานไผ ใหไดมาตรฐาน วาการอําเภอบานไผ  โดยทําการกอสราง ไมนอยกวา สะดวกในการสัญจร (เพิ่มเติม)

ทางเทา  ขนาดกวางประมาณ 2.00-3.00 ม. 291.00  ตร.ม. ไป-มา

ยาวประมาณ 97.00  เมตร หรือพื้นที่

ดําเนินการ  รวมไมนอยกวา  291.00 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนด

2,380,000 -     -     รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตรที่ 4  สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแลกเปลี่ยนความ เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนความสัมพันธระหวางเทศบาล  -มีการแลกเปลี่ยนความ 100,000 100,000 100,000 กิจกรรม/  -มีการจัดกิจกรรมหรือ กอง

สัมพันธระหวางเมือง เมืองบานไผกับเทศบาลอื่นในประเทศและตางประเทศ สัมพันธระหวางเทศบาล โครงการ โครงการที่เปนการสงเสริม วิชาการฯ

เพื่อเปนการพัฒนาองคกรและชุมชน ดานการทองเที่ยว เมืองบานไผกับเทศบาลอื่น ที่เปนการ ความสัมพันธระหวางเมือง (เพิ่มเติม)

เศรษฐกิจ  การศึกษา  วัฒนธรรม อาชีพ การลงทุน ฯลฯ ในประเทศและตางประเทศ สงเสริม  -เกิดการพัฒนาทั้งดาน

ความ องคกร และชุมชน

สัมพันธ  -มีการสงเสริมดานการ

ทองเที่ยว เศรษฐกิจ การศึกษา

วัฒนธรรม อาชีพ การลงทุน

ฯลฯ

100,000 100,000  100,000  รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.5  เพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



ยุทธศาสตรที่ ........................................................

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ที่แกไข/เปลี่ยนแปลง

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ ..................................................

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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