
                            

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
อําเภอบ้านไผ่    จังหวัดขอนแก่น

จัดทําโดย
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   กองวิชาการและแผนงาน 

แผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
(พ.ศ.2556-2558)

แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพ่ิมเติม ฉบับที่ 3



 
คํานํา 

 
 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) ภายใต้ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ไปแล้วนั้น 

 

เพื่อให้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556-2558) เทศบาลเมืองบ้านไผ่  สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่เทศบาลเมืองบ้านไผ่  ได้กําหนดไว้และสามารถนํา
แผนไปปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการของประชาชน เทศบาลเมืองบ้านไผ่  จึงได้ทําแผนพัฒนาเทศบาลสามปี 
(พ.ศ. 2556-2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 3 เพื่อให้ครอบคลุมถึงความ
ต้องการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  หมวด 4 ข้อ 22   
 

             หวังอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี(พ.ศ.2556-2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม
โครงการ/กิจกรรม ฉบับที่ 3 จะเป็นประโยชน์ในการนําแผนไปปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ  และเป็นเครื่องมือที่ใช้
กําหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ 
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จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
2.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน 1 300,000       3 22,620,000   -      -               4 22,920,000    
      ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม 
2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 384,000       1 384,000       1 384,000         3 1,152,000      

รวม 2 684,000      4 23,004,000  1 384,000        7 24,072,000    
ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาทุนมนุษย์
3.2  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ  ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข 1 1,120,000    -      -              -      -               1 1,120,000      

รวม 1 1,120,000    -      -             -      -              1 1,120,000      
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ
และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบ 1 176,500       -      -              -      -               1 176,500        
     ครอบคลุมทุกช่วงวัย

รวม 1 176,500      -      -             -      -              1 176,500        
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล 2 30,000        20 3,577,000     -      -               22 3,607,000      

รวม 2 30,000        20 3,577,000    -      -              22 3,607,000      
รวมทั้งสิ้น 6 2,010,500    24 26,581,000  1 384,000        31 28,975,500    

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 รวม 3 ปี

ยุทธศาสตร์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการขยายสะพาน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการขยายสะพานให้ได้ ทําการขยายสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลําห้วยจิก -         5,000,000    -        -ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง

ข้ามลําห้วยจิก มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ โดยขยายช่องจราจรกว้างข้างละ  3.50  เมตร ในการสัญจรผ่านไป-มา
ความสะดวกในการสัญจรผ่านไป-มา ยาวข้างละ  54.00 เมตร  รายละเอียดตาม

แบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

2 โครงการปรับปรุงทางเท้า  -เพื่อปรับปรุงทางเท้าให้ได้มาตรฐาน  - ทําการปรับปรุงทางเท้า ถนนเจนจบทิศ -         9,120,000    -       - ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ถนนเจนจบทิศ ประชาชนได้รับความสะดวกในการ กว้างเฉลี่ย  2.00 - 3.80  เมตร  พื้นที่ทางเท้า ในการสัญจรผ่านไป - มา

สัญจรผผ่านไป - มา ไม่น้อยกว่า  9,065.00  ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบแปลนที่ทางเทศบาลกําหนด

3 โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล.  - เพื่อทําการก่อสร้างสะพานให้ได้ ทําการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามลําห้วยทราย -         8,500,000    -       - ประชาชนได้รับประโยชน์ กองช่าง
ข้ามลําห้วยทราย มาตรฐาน ประชาชนได้รับความ โดยก่อสร้างสะพาน   กว้าง 16.00    เมตร ในการสัญจรผ่านไป - มา

ความสะดวกในการสัญจรผ่านไป-มา ยาว  35.00  เมตร   รายละเอียดตามแบบแปลน
ที่ทางเทศบาลกําหนด

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  ครอบคลุมทั่วถึง และการจัดทําผังเมือง อย่างเหมาะสม

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

งบประมาณและที่มา
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

4 โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปา  -เพื่อแก้ไขปัญหาระบบการใช้น้ํา ปรับปรุงระบบน้ําประปาและไฟฟ้าตลาดสด 300,000  -             -       กองคลัง
และไฟฟ้าตลาดสดเทศบาล 1 ประปาและไฟฟ้าในตลาดสด เทศบาล 1 โดยทําการวางระบบสายไฟฟ้าและ

เทศบาล1 ติดตั้งมิเตอร์พร้อมติดตั้งถังเก็บน้ํา 
 -เพื่อความสะดวกและเป็นธรรม ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร
ของผู้ประกอบการค้า (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กําหนด)
 -เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของผู้ประกอบการค้า
ตลาดสดเทศบาล 1

300,000  22,620,000  -      รวมทั้งสิ้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
แนวทางการพัฒนาที่  2.4  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 สนับสนุนโครงการส่งเสริม  1.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ  -ชุมชนภายในเขตเทศบาล 384,000     384,000     384,000      1.ประชาชนมีส่วนร่วมใน กอง 

การมีส่วนร่วมของชุมชนใน ชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม เมอืงบ้านไผ่ การจัดบริการสาธารณะ สาธารณสุขฯ
การจัดการสิ่งแวดล้อมและ แบบครบวงจร ด้านสิ่งแวดล้อม
เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน  2.เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนจาก  2.การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
(แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน) การจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ เก็บขนขยะมูลฝอยมีความ

มูลฝอย การปัดกวาด ถนนสายหลัก ครอบคลุมยิ่งขึ้น
ในชุมชน และการเก็บขนขยะมูลฝอย  3.ประชาชนมีรายได้จาก
 3.เพื่อเพิ่มความครอบคลุมในการ การจัดการสิ่งแวดล้อม
จัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ (จัดเก็บค่าธรรมเนียม/การ
มูลฝอย เก็บขนขยะ/การปัดกวาด

ถนน)

384,000    384,000    384,000    รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาทุนมนุษย์
แนวทางการพัฒนาที่  3.2  เสริมสร้างสุขภาพอนามัยในทุกกลุ่มอายุ  ควบคู่กับการพัฒนาการให้บริการทางสาธารณสุข

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการจัดซื้อเครื่องออกกําลัง เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องออกกําลัง 1,120,000   -           -            -มีสถานที่ออกกําลังกายให้กับ กองการศึกษา

กายกลางแจ้ง และจิตใจของประชาชนและเยาวชน กายกลางแจ้ง จํานวน 7 ชุด ประชาชนและเยาวชนทั่วไป
ให้แข็งแรง  -ประชาชนและเยาวชนมี

สุขภาพแข็งแรง

1,120,000  -           -          รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลให้ได้มาตรฐาน ในทุกระบบ  และส่งเสริม  สนับสนุน  การจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล
แนวทางการพัฒนาที่  4.1 ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย     

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการซ่อมแซมหลังคา อาคาร เพื่อให้อาคารเรียนมีความมั่นคง ซ่อมแซมหลังคา อาคารแบบ สน.ศท. 4/12 176,500  -         -         มีอาคารเรียนที่ปลอดภัย กอง

แบบ สน.ศท. 4/12 แข็งแรง  สร้างความปลอดภัย (ร.ร.ท.1) การศึกษา
แก่นักเรียนและคณะครู

176,500  -        -        รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 2558) แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม  ฉบับที่ 3

เทศบาลเมืองบ้านไผ่  อําเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่มา
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ 7.3  การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเทศบาล

เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 จะได้รับ ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่มา

12 โครงการจัดซื้อชุดไมค์ประชุม เพื่อใช้ประจําหอประชุม จัดซื้อไมค์โครโฟนแบบก้านยาวพร้อม -         133,000     -      เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
พร้อมเครื่องควบคุม อาคารอเนกประสงค์ชั้นบน อุปกรณ์เครื่องควบคุม จํานวน 40 ชุด ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

13 โครงการจัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง เพื่อใช้ประจําหอประชุม  -จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 30 นิ้ว -         52,000       -      เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
อาคารอเนกประสงค์ ติดหอประชุมอเนกประสงค์ห้องใหญ่ ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

จํานวน 8 ตวั
ห้องประชุมชั้นบน ขนาด 24 นิ้ว
จํานวน 4 ตัว
ห้องทํางานชั้นล่าง 2 ห้อง ขนาด 
24 นิ้ว จํานวน 6 ตัว

14 โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ประจําหอประชุมอาคาร  -จัดซื้อแอร์ ขนาด 36,000 BTU ชั้นบน -         455,600     -      เพิ่มประสิทธิภาพในการ สํานักปลัดฯ
อเนกประสงค์ชั้นบนและชั้นล่าง จํานวน 6 เครื่อง ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
จํานวน 2 ห้อง  -จัดซื้อแอร์ ขนาด 24,000 BTU ชั้นล่าง

2 ห้อง จํานวน 8 เครื่อง

15 โครงการจัดซื้อภาพพระบรม เพื่อใช้ติดตั้งในหอประชุมอาคาร จัดซื้อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ -         40,000       -      เป็นการรําลึกถึงพระมหา- สํานักปลัดฯ
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ อเนกประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุณาธิคุณ
พระเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระบรม สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมกรอบ
ราชินีนาถ พร้อมกรอบ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
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งบประมาณและที่มา

16 โครงการจัดซื้อลําโพงห้องประชุม เพื่อใช้ประจําห้องประชุมสภา จัดซื้อลําโพงติดผนังขนาด 6 นิ้ว 2 ทาง 12,000    -            -      เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ
สภาเทศบาล เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 250 วัตต์ จํานวน 6 ตัว พร้อมติดตั้ง มากยิ่งขึ้น

17 โครงการจัดซื้อโซฟา เพื่อใช้ประจําหอประชุม จัดซื้อโซฟา จํานวน 2 ชุด ประกอบด้วย -         60,000       -      เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ
อาคารอเนกประสงค์ โซฟาขนาดยาว 1 ตัว โซฟาขนาดสั้น มากยิ่งขึ้น

2 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว

18 โครงการจัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ เพื่อใช้ประจําหอประชุมอาคาร จัดซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอรับ -         80,000       -      เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ
พร้อมจอรับภาพ อเนกประสงค์ชั้นบานและชั้นล่าง ภาพ จํานวน 2 ชุด ขนาดกําลัง มากยิ่งขึ้น

ส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 3000 ANSI
Iumens ความละเอียดของสัญญาณภาพ
XGA ไม่น้อยกว่า 1024X768 พิกาเซล
อัตราความเปรียบต่างสีขาวดํา ไม่น้อย
กว่า 260 ต่อ 1 จอรับภาพ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว

19 โครงการตกแต่งหอประชุม เพื่อปรับปรุงหอประชุมอาคาร จ้างเหมาตกแต่งผนังด้วยการบุผนังด้วย -         800,000     -      เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ
อาคารอเนกประสงค์ชั้นล่าง อเนกประสงค์ ไม้อัดโดยรอบและตกแต่งเวที ชั้นล่าง มากยิ่งขึ้น

20 โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูงและ เพื่อเปลี่ยนหม้อแปลงของ จ้างเหมาขยายไฟฟ้าแรงสูงและติดตั้ง -         770,000     เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ
ติดตั้งหม้อแปลง สํานักงานเทศบาล สํานักงานเทศบาลใหม่เพื่อให้ หม้อแปลงขนาด 250 เควีเอ มากยิ่งขึ้น

เพียงพอต่อการใช้กระแสไฟฟ้า ระบบ 3 เฟส พร้อมติดตั้ง
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งบประมาณและที่มา

21 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ จ้างเหมาทําการปะผุทั้งคัน ทําสีใหม่ -         31,000       -      เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สํานักปลัดฯ
หมายเลขทะเบียน ข 4769 ขอนแก่น หมายเลขทะเบียน ข 4769 ทําเบาะใหม่ เปลี่ยนพรม ปูพื้นสาด มากยิ่งขึ้น

 ขอนแก่น พร้อมติดฟิล์ม

22 โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา เพื่อติดตั้งห้องประชุม  -จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชนิด หมู่ 9 หน้า 10 12,000    -            -      ห้องประชุมเทศบาลฯมีโต๊ะหมู่บูชา สํานักปลัดฯ
จํานวน 2 ชุด เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จํานวน 1 ชุด ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา

 -จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ชนิด หมู่ 7 หน้า 6 6,000      
จํานวน 1 ชุด

30,000   3,577,000  -     รวมทั้งสิ้น
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