
                            

งานวิเคราะหนโยบายและแผน   ฝายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

จัดทําโดย

เทศบาลเมืองบานไผ
อําเภอบานไผ    จังหวัดขอนแกน

แผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) 

แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ฉบับที่ 3

 



ฉบับท่ี             /2558 
 

 

 
 
 
 

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

การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
--------------------------------- 

                  
 ดวยเทศบาลเมืองบานไผ  มีความจําเปนท่ีจะตอง การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ.2558-2560)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความตองการของ
ประชาชน  และเพ่ือใหสอดคลองกับภารกิจ  และยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาล  เทศบาลเมืองบานไผ  
ไดจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลสามป (พ.ศ.2558-2560) การแกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผ  เปนท่ีเรียบรอยแลว 
 

 อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548  และเพ่ือใหการดําเนินการตามแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) การแกไข/
เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 เปนไปตามระเบยีบฯ เทศบาลเมืองบานไผ  จึงประกาศใชแผนพัฒนาสามปฯ 
ดังกลาว เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปและผูท่ีสนใจทราบตอไป 

 

 จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือน  มิถุนายน  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 3  เพ่ือใหครอบคลุมถึงความตองการของประชาชน 

โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548  

หมวด 4 ขอ 22   
 

             หวังอยางยิ่งวาแผนพัฒนาสามป(พ.ศ.2558-2560) แกไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3      

จะเปนประโยชนในการนําแผนไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ  และเปนเครื่องมือท่ีใชกําหนดทิศทางการพัฒนาของ

เทศบาลเมืองบานไผ 

 

 

 

                                                                      คณะผูบริหารเทศบาลเมืองบานไผ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

สารบัญ 
 

เร่ือง                          หนา  
 

1. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา            1 

2. รายละเอียดโครงการพัฒนา         

-ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู     2 

-ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล   3 

  -ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริการประทับใจ  6 

  -ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริม  พัฒนา  เขาสูอาเซียน      7 

    

 

 

 

 

*************************** 
 



1

ยุทธศาสตร จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ

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

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5  การยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1 15,000           -        -                -        -               1 15,000             

รวม 1 15,000          -       -               -       -              1 15,000            

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

แนวทางการพัฒนาที่  2.1  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 13 912,900         -        -                -        -               13 912,900           

พรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

รวม 13 912,900        -       -               -       -              13 912,900          

ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2  ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ 4 1,700,000       1 50,000           1 50,000          6 1,800,000         

รวม 4 1,700,000      1 50,000          1 50,000         6 1,800,000        

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 2 70,000           -        -                -        -               2 70,000             

รวม 2 70,000          -       -               -       -              2 70,000            

รวมทั้งสิ้น 20 2,697,900      1 50,000          1 50,000         22 2,797,900        

รวม 3 ป

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

ป 2558 ป 2559 ป 2560

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



2

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการจัดซื้อ เพื่อเคลื่อนยายผูปวย/ จัดซื้อ Long spinal board จํานวน 1 อัน 15,000 -     -     1 อัน การเคลื่อนยายผูปวย รถ EMS ขาด Long กอง

Long spinal board ผูบาดเจ็บ เปนไปอยางถูกตอง spinal board ซึ่งเปน สาธารณสุขฯ

ลดภาวะการบาดเจ็บ อุปกรณพื้นฐานและ (เพิ่มเติม)

ที่กระดูกสันหลัง บังคับวาตองประจําใน

รถ EMS

15,000 -     -     รวมทั้งสิ้น

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

แนวทางการพัฒนาที่ 1.5  การยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเทศบาลเมืองบานไผสูความเปนเมืองนาอยู



3

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการจัดซื้อกลองถาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดซื้อกลองถายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล 70,000 -     -     จํานวน การประชาสัมพันธมี เพื่อเพิ่มเติมทดแทน กอง

ภาพนิ่งระบบดิจิตอล ถายภาพกิจกรรมโครงการ ความละเอียดไมนอยวา 18 ลานพิกเซล 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น ของเดิมที่ชํารุด วิชาการฯ

พรอมเลนส ตางๆ ของเทศบาล พรอมเลนส  จํานวน 1 เครื่อง (เพิ่มเติม)

2 โครงการจัดซื้อกลองวิดีโอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ จัดซื้อกลองวิดีโอ จํานวน 1 เครื่อง 50,000 -     -     จํานวน การประชาสัมพันธมี เพื่อเพิ่มเติมทดแทน กอง

ถายภาพเคลื่อนไหว กิจกรรม 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น ของเดิมที่ชํารุด วิชาการฯ

โครงการตางๆ ของเทศบาล (เพิ่มเติม)

3 โครงการจัดซื้อเครื่อง เพื่อรักษาระบบและอุปกรณ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน 46,000 -     -     จํานวน การปฏิบัติงานมี เพื่อติดตั้งหองระบบ กอง

ปรับอากาศ Server และหองออกอากาศ ขนาด  13,000 BTU จํานวน  2 เครื่อง 2 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น Server และหองออก กองวิชาการฯ

หอกระจายขาวไรสาย อุปกรณมีอายุการใช อากาศหอกระจายขาว (เพิ่มเติม)

งานมากขึ้น ไรสายที่ปรับปรุงใหม

4 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 4,300 -     -     จํานวน การปฏิบัติงานดาน เพื่อเพิ่มเติมทดแทน กอง

แบบฉีดหมึก ปฏิบัติงานดาน (INKJET Printer) จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง การจัดทําเอกสาร ของเดิมที่ชํารุด วิชาการฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่  2.1  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



4

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

แนวทางการพัฒนาที่  2.1  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

(INKJET Printer) ประชาสัมพันธ รายงานผลกิจกรรม (เพิ่มเติม)

 โครงการตางๆ มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น

5 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ  -จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 9,900 -     -     จํานวน การปฏิบัติงานดาน เพิ่มประสิทธิภาพ กอง

แบบฉีดหมึก ปฏิบัติงานดาน (INKJET Printer) สําหรับกระดาษ A3 1 เครื่อง ประชาสัมพันธมี ในการปฏิบัติงาน วิชาการฯ

(INKJET Printer) ประชาสัมพันธ จํานวน 1 เครื่อง ประสิทธิภาพมากขึ้น (เพิ่มเติม)

สําหรับกระดาษ A3 

6 โครงการจัดซื้ออุปกรณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอก 50,000 -     -     จํานวน การปฏิบัติงานดาน เพิ่มเติมเนื่องจากมี กอง

จัดเก็บขอมูล จัดเก็บขอมูลภาพที่มีปริมาณ  (Storage Area Network)  1 ตัว การจัดเก็บขอมูลภาพ ไมเพียงพอในการ วิชาการฯ

ชนิดภายนอก (SAN) มากขึ้น จํานวน  1  ตัว และขอมูลอื่นๆ มี ปฏิบัติงาน (เพิ่มเติม)

ประสิทธิภาพมากขึ้น

7 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อพิมพชนิดเลเซอร /ชนิด LED 20,000 -     -     จํานวน การเผยแพรขอมูล เพิ่มเติมทดแทนของ กอง

ชนิดเลเซอร ปฏิบัติงานดานเอกสาร ขาวดําแบบ Network  แบบที่ 1 1 เครื่อง ขาวสารมีประสิทธิ- เดิมที่ชํารุด วิชาการฯ

(35 หนา/นาท)ี  จํานวน 1 เครื่อง ภาพมากขึ้น (เพิ่มเติม)

8 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/ ชนิดLED 16,000 -     จํานวน การประชาสัมพันธ เพิ่มเติมทดแทนของ กอง

ชนิดเลเซอร/ชนิด LED สี ผลิตสื่อประชาสัมพันธ สี แบบ Network  จํานวน 1 เครื่อง 1 เครื่อง และเผยแพรขอมูล เดิมที่ชํารุด วิชาการฯ

แบบ Network ขาวสารมีประสิทธิ- (เพิ่มเติม)
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

แนวทางการพัฒนาที่  2.1  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ภาพมากขึ้น

9 โครงการจัดซื้อจอภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการ จัดซื้อจอภาพ LCD หรือ LED 4,700         -     -     จํานวน การปฏิบัติงานดาน เพื่อติดตั้งทดแทน กอง

LCD หรือ LED ขนาด ปฏิบัติงานในการตั้งคา ขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว  1 จอ ดูแลระบบเครือขาย จอเดิมที่ชํารุด วิชาการฯ

ไมนอยกวา 21.5 นิ้ว จุดอับจุดบอดของระบบ จํานวน 1 จอ Network มีประสิทธิ (เพิ่มเติม)

อินเตอรเน็ต ภาพมากขึ้น

10 โครงการจัดซื้อเครื่อง ใชสําหรับสํารองไฟฟาใหกับ จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 2 kVA 12,000       -     -     จํานวน การปฏิบัติงานดานการ เพิ่มเติมเนื่องจากมี กอง

สํารองไฟฟาขนาด 2 kVA เครื่อง Server และอุปกรณ จํานวน  1  เครื่อง 1 เครื่อง บริหารอินเตอรเน็ตมี ไมเพียงพอ วิชาการฯ

ระบบเครือขายตางๆ ประสิทธิภาพมากขึ้น (เพิ่มเติม)

11 โครงการปรับปรุงหอง เพือปรับปรุงหองเพือใชใน จางเหมาปรับปรุงหองกองวิชาการและ 350,000 -     -     จํานวน การปฏิบัติงานดานการ เพือรองรับระบบเสียง กอง

กองวิชาการและแผนงาน การออกอากาศหอกระจาย แผนงาน ดังนี 1. รือผนัง  2.กันหอง 1 แหง ประชาสัมพันธขอมูล ไรสาย วิชาการฯ

ขาวไรสาย จํานวน 3 หอง เพือเปนหองปฏิบัติการ ขาวสารมีประสิทธิภาพ เพือปรับปรุงใหมีสภาพ (เพิมเติม)

เพือปรับปรุงพืนทีใชสอย หอกระจายขาวไรสาย, หองสอบสวน มีพืนทีใชสอยในกอง ทีดีขึน

กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ และหองหัวหนาฝายแผนงาน และการปฏิบัติงานมี

และงบประมาณ  3. ปรับปรุงระบบไฟฟา ประสิทธิภาพมากขึน

4. งานซอมแซม ฝาเพดาน และงานทาสี

5. อืนๆ  รายละเอียดตามแบบแปลนที

เทศบาลกําหนด

12 โครงการกอสรางปาย เพือติดตังปายสําหรับประชา- จางเหมากอสรางโครงปายประชาสัมพันธ 200,000 -     -     จํานวน ประชาชนไดรับรูขอมูล เพือทดแทนของเดิม กอง

ประชาสัมพันธ สัมพันธขาวสารตางๆทดแทน และอุปกรณเสริม พรอมติดตัง ขนาดยาว 1 ปาย ขาวสาร กิจกรรม ทีชํารุด วิชาการฯ

บริเวณหนาสํานักงาน ปายเดิมทีชํารุด ประมาณ 7.6 เมตร สูงประมาณ 5.5 ม.  โครงการตางๆ ของ (เพิมเติม)

เทศบาลฯ โครงสรางทําดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาลเมืองบานไผ
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ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

แนวทางการพัฒนาที่  2.1  เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานพรอมยกระดับการใหบริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา

ยึดแผนตอมโพสิต ปายภายในติดซิงค

รายละเอียดตามแบบแปลนทีเทศบาล

กําหนด  จํานวน 1 ปาย

13 โครงการกอสรางปาย เพือติดตังปายประชาสัมพันธ จางเหมากอสรางโครงปายประชาสัมพันธ 80,000 -     -     จํานวน ประชาชนไดรับรูขอมูล เพือเพิมเติมเนืองจาก กอง

ประชาสัมพันธ ขาวสารตางๆเพิมเติม  และอุปกรณเสริม พรอมติดตัง โครงสราง 1 ปาย ขาวสาร กิจกรรม ของเดิมไมเพียงพอ วิชาการฯ

บริเวณสีแยก เหล็ก ปายภายในติดตะแกรงเหล็กสาน  โครงการตางๆ ของ (เพิมเติม)

หางเกียรติสิน ขนาดยาวประมาณ 7.6 ม. สูงประมาณ เทศบาลเมืองบานไผ

5.5 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนที

เทศบาลกําหนด จํานวน 1 ปาย
912,900 -     -     รวมทังสิน
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ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาระบบบริการใหมีประสิทธิภาพเพื่อการบริการประทับใจ

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการติดตั้งระบบไฟฟา เพื่อติดตั้งระบบไฟฟาใหแก ติดตั้งระบบไฟฟาพรอมอุปกรณ 500,000 - - จํานวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหศูนยมี กอง

พรอมอุปกรณไฟฟา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 ไฟฟา ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 1 แหง มีสาธารณูปโภคไวใช สาธารณูปโภค(ไฟฟา) การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (แหงใหม) (แหงใหม) ใชไดอยางสะดวก (เพิ่มเติม)

(แหงใหม)

2 โครงการติดตั้งระบบน้ํา เพื่อติดตั้งระบบน้ําประปา ติดตั้งระบบน้ําประปาพรอม 100,000 - - จํานวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหศูนยมี กอง

ประปาพรอมอุปกรณ ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 อุปกรณ ใหแกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก1 1 แหง มีสาธารณูปโภคไวใช สาธารณูปโภค การศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (แหงใหม) (แหงใหม) (น้ําประปา)  ใชได (เพิ่มเติม)

(แหงใหม) อยางสะดวก

3 โครงการปรับสถานที่ เพื่อถมดินปรับพื้นที่สถานที่ ถมดินปรับพื้นที่สถานที่กอสราง 1,000,000 - - จํานวน มีสถานที่สําหรับ เตรียมรองรับโครงการ กอง

กอสรางศูนยพัฒนา กอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็ก1 อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 1 แหง กอสราง กอสรางอาคารศูนยฯ การศึกษา

เด็กเล็ก 1 (แหงใหม) (แหงใหม) (แหงใหม) จํานวนพื้นที่ 2 ไร (เพิ่มเติม)

4 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 (แหงใหม) 100,000 50,000 50,000 จํานวน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มความสวยงาม กอง

บริเวณศูนยพัฒนาเด็กเล็ก1 รอบอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง มีความรมรื่น เหมาะ และรมรื่นนาอยู การศึกษา

(แหงใหม) ใหสวยงาม สะอาด รมรื่น กับการจัด (เพิ่มเติม)

ประสบการณการ

เรียนรูใหแกเด็ก

1,700,000 50,000 50,000รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 ปรับปรุงสถานที่การใหบริการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



7

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความ หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ในแผนพัฒนาสามป

1 โครงการเยาวชนคน  -เพื่อสรางความตระหนัก  -จัดอบรมใหความรูในกลุมเยาวชน 20,000 -      -       -มีการจัดตั้ง  -เยาวชนผูผานการ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร กอง

รุนใหมรูทันภัย และใหความรูในเรื่องการ (นักเรียน จํานวน 100 คน) กลุมอาสาสมัคร อบรมสามารถเลือก ในระดับจังหวัดไดมุงเนน สาธารณสุขฯ

ผลิตภัณฑสุขภาพ ใชผลิตภัณฑสุขภาพ เยาวชนคุมครอง ใชผลิตภัณฑสุขภาพ การพัฒนาและยกระดับ (เพิ่มเติม)

 -เพื่อสรางกลุมพลังของ ผูบริโภคอยาง ไดอยางถูกตอง มาตรฐานสาธารณสุข

เยาวชนในการเปนอาสา นอย 1 กลุม  -เยาวชนสามารถ ในเรื่องประชาชนตอง

สมัครคุมครองผูบริโภค ในโรงเรียน สื่อสาร/ถายทอด ไดบริโภคอาหารและ

(ดานผลิตภัณฑสุขภาพ)  -แบบสอบถาม ความรูใหแกกลุม ผลิตภัณฑสุขภาพที่

ความรูกอน-หลัง เยาวชนหรือประชาชน สะอาดปลอดภัยและใน

การอบรม ที่สนใจในเรื่องผลิต ปจจุบันกลุมเยาวชนมี

ภัณฑสุขภาพได พฤติกรรมในการใช

ผลิตภัณฑสุขภาพมี

แนวโนมเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งเสี่ยงตออันตรายที่จะ

ไดรับถาหากไมมีความรู

ในการเลือกซื้อเลือกใช

ที่ถูกตอง

20,000 -      -      รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



8

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขอความเดิม ขอความเดิม ขอความเดิม 50,000 - - จํานวน เกิดความรวมมือที่ดี  -เนื่องจากคําชี้แจงเดิมระบุ กอง

เงินอุดหนุนอําเภอบานไผ เพื่ออุดหนุนงบประมาณใน เงินอุดหนุนอําเภอบานไผ 1 ครั้ง ตอกัน ใหเงินอุดหนุนโดยผานทาง การศึกษา

โครงการแขงขันยกน้ําหนัก การจัดการแขงขันกีฬา จํานวน 1 ครั้ง ที่วาการอําเภอบานไผ (เปลี่ยนแปลง)

ยกน้ําหนัก ซึ่งตามระเบียบตองใหเงิน

อุดหนุนแกผูที่ขอสนับสนุน

ขอความที่เปลี่ยนแปลง ขอความที่เปลี่ยนแปลง ขอความที่เปลี่ยนแปลง โดยตรง

เงินอุดหนุนโรงเรียนบานไผ เพื่อจายเงินอุดหนุนโรงเรียน เงินอุดหนุนโรงเรียน

ในการจัดการแขงขันกีฬา บานไผสําหรับการจัดการ บานไผ จํานวน 1 ครั้ง

ยกน้ําหนัก แขงขันกีฬายกน้ําหนัก

50,000 -        -        รวมทั้งสิ้น

ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม พัฒนา เขาสูอาเซียน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

แนวทางการพัฒนาที่ 4.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



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

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) ที่แกไข

หมายเหตุ  "การแกไข"  หมายความวา  การแกไขขอผิดพลาดในแผนพัฒนาหรือแผนการดําเนินงานใหถูกตอง  โดยไมทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญเดิมเปลี่ยนแปลงไป

(การแกไข)

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา



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

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลลัพธที่คาดวา เหตุผลและความจําเปน หนวยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) และขอความที่เปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ  "การเปลี่ยนแปลง"  หมายความวา  การทําใหวัตถุประสงคและสาระสําคัญของแผนพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

รวมทั้งสิ้น

(การเปลี่ยนแปลง)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

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

เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน

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

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่มา
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